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ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง
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หน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
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และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ และการนำ�แผนการจัด
การเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน
ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถาศึกษาต่อปัญหา อุปสรรคที่พบ
ในการกำ�กับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำ�งานของครู
และการให้คำ�แนะนำ�/วิธีการแก้ไข ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
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สมรรถนะผู้เรียน สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลการวิจัยนี้สะท้อน
ให้เห็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ
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research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary study) การศึกษาภาคสนาม
(Field study) และการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multi-instrument approach) โดยการดำ�เนินการวิจัยแบ่งออกเป็น
3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 การทดลองนำ�กรอบสมรรถนะ
หลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา และระยะที่ 3
การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สูก่ ารปฏิบตั ิ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ตัวอย่างในการตรวจสอบ
โมเดลเชิงโครงสร้างสมรรถนะของผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3)
จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 2,337 คน โดยการ
สุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratification random sampling) 2) กลุม่ ตัวอย่างในการทดลองใช้กรอบสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3) ในสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ
จำ�นวน 6 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน และครู 36 คน
(รวมจำ�นวน 44 คน) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามตำ�แหน่งที่ตั้งภูมิภาค
โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ และผล
การสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำ�แนกเป็น 4 องค์ประกอบ และ 10 สมรรถนะหลัก ได้แก่
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

(1)

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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องค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) ประกอบไปด้วย 4 สมรรถนะหลัก ได้แก่
สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร (Thai Language for Communication) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจำ�วัน (Mathematics in Everyday Life) สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) และสมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
องค์ประกอบที่ 2 คนไทยอยูด่ มี สี ขุ (Happy Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่
สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) และ
สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผูป้ ระกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)
องค์ประกอบที่ 3 คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก
ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and
Innovation: HOTS Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking) และสมรรถนะ
หลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy:
MIDL)
องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizens) ประกอบไปด้วย
2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�
(Collaboration Teamwork and Leadership) และสมรรถนะหลักด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้
ที่มีสำ�นึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness)
ผู้วิจัยได้นำ�กรอบสมรรถนะหลักทั้ง 10 ไปตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง
องค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการตรวจสอบ พบว่า
โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และสามารถนำ�ไปใช้อธิบายสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้
ตอนที่ 2 ผลการทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
2.1 กระบวนการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน พบว่า โรงเรียนมีแนวทาง
ในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีขั้นตอนหลัก คือ 1) ทบทวน
และสร้างความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้
ในแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
2.2 การเลื อ กแนวทางในการนำ � กรอบสมรรถนะหลั ก ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ เรี ย น
จากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรูใ้ นภาพรวม พบว่า ครูสว่ นใหญ่เลือกใช้แนวทางที่ 1 งานเดิมเป็น
ฐานผสานสมรรถนะ รองลงมาเลือกใช้แนวทางที่ 2 สมรรถนะเป็นฐานผสานตัวชีว้ ดั และแนวทางที่ 3
บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ และน้อยที่สุด คือ แนวทางที่ 4 สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำ�วัน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

(2)

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.3 การนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และประเมินผล พบว่า ทุกสมรรถนะหลักได้น�ำ ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทัง้ 4 แนวทาง
โดย สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 1 มากที่สุด ส่วนสมรรถนะหลักด้าน
ทักษะชีวติ และการเจริญแห่งตน สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผูป้ ระกอบการ สมรรถนะ
หลักด้านทักษะการคิดขัน้ สูงและนวัตกรรม สมรรถนะหลักด้านการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั
สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และภาวะผู้นำ� และสมรรถนะหลักด้านพลเมือง
ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด
2.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้แก่
		 2.4.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู ความคิดเห็นในภาพรวมพบว่า ครูมี
การเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบการสอน ลักษณะ/เทคนิคการสอนที่ครูนำ�มาใช้ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งทรัพยากร การประเมินผล และด้านอื่น ๆ ดังนี้
			
ด้านการออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล พบว่า
ครูสว่ นใหญ่มกี ารวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชีว้ ดั และสมรรถนะทีส่ อดคล้องกัน ปรับการเรียนการสอนทีเ่ น้น
การปฏิบตั จิ ริงและกระบวนการกลุม่ มากขึน้ เชือ่ มโยงสมรรถนะและสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวติ ประจำ�วัน
เปลีย่ นบทบาทครูเป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก นักเรียนได้คดิ ได้สอื่ สาร มีการตรวจสอบว่าทำ�แล้วนักเรียน
เกิดสมรรถนะหรือไม่ มีการเชื่อมโยงและใช้คำ�ถามเพื่อให้นักเรียนได้สมรรถนะที่ต้องการ กระตุ้นให้
นักเรียนได้ใช้สมรรถนะอื่นมากขึ้น และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญมากขึ้น
ด้านการประเมินผลตามสมรรถนะ มีการประเมินที่หลากหลายขึ้น โดยมีการประเมินจากผลการ
ปฏิบตั ขิ องนักเรียน ประเมินจากผลงานนักเรียน และประเมินจากการมีสว่ นร่วมของนักเรียน มากขึน้
			
ด้านลักษณะและเทคนิคการสอนที่ครูนำ�มาใช้ จากการวิเคราะห์แผนการจัด
การเรียนรูแ้ ละสังเกตการสอน พบว่า ครูสว่ นใหญ่มกี ารปรับกิจกรรมเป็นการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวธิ กี ารและเทคนิคการสอน เช่น ลงมือปฏิบตั ิ ฝึกปฏิบตั หิ น้าชัน้ เรียน
ลองผิดลองถูก ทดลอง กระบวนการกลุ่ม คำ�ถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนา
คำ�ทาย คำ�คล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย เช่น
ของจริง นิทาน รูปภาพ สื่อจาก YouTube ช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทักษะปฏิบัติจริง และกระบวนการกลุ่ม
			
ด้านอืน่ ๆ ครูมกี ารปรับเปลีย่ นโดยทำ�งานร่วมกับเพือ่ นครูมากขึน้ มีการพัฒนา
ตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนำ�ชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มาใช้เป็นกระบวนการ
ในทำ�งานและเรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นผู้แนะนำ�และอำ�นวยความสะดวก
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนมากขึ้น
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

(3)

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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		 2.4.2 การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียน ในภาพรวมผลทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนตาม
สมรรถนะหลักยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องด้วยระยะเวลาดำ�เนินการอันสั้น แต่ผู้บริหารและครูผู้สอน
ส่วนใหญ่ พบว่าผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตัง้ ใจเรียน เข้าใจบทเรียนมากขึน้ ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ สามารถ
นำ�ไปใช้ในชีวติ จริงได้มากขึน้ แก้ปญั หาในสถานการณ์จริงได้จากการเชือ่ มโยงกิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบตั ิ
นอกห้องเรียน สนุกสนาน กล้าแสดงออก กล้าคิดมากขึน้ ได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม่ ทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน
มีการปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเอง
มากขึ้น ผู้เรียนได้ออกไปนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน เกิดทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา สามารถนำ�
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ และเกิดความผูกพันกับครูมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น
2.5 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีบทบาทหลัก ดังนี้
		 2.5.1 ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ �ำ ในการวางแผนดำ�เนินงาน เป็นผูน้ �ำ ให้แก่ครูในการนำ�กรอบ
สมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน มีการจัดประชุมชีแ้ จง สร้างความเข้าใจให้แก่ครูและผูเ้ กีย่ วข้อง
ร่วมวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยเพือ่ เพิม่ ความเข้าใจให้ครูน�ำ สมรรถนะไปใช้ออกแบบ
การเรียนการสอนได้ดีขึ้น ร่วมวางแผนและกำ�หนดแนวทางกับครูในการนำ�กรอบสมรรถนะหลัก
ไปใช้ในชั้นเรียน โดยออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
		 2.5.2 ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ และอำ�นวยความ
สะดวก มีบทบาทโดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�การวางแผนนำ�สมรรถนะไปใช้ในแต่ละวิชา
ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น และจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุน
การดำ�เนินงาน สือ่ และทรัพยากรทีจ่ �ำ เป็น ให้ก�ำ ลังใจ และอำ�นวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู
		 2.5.3 ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศ กำ�กับ ติดตามผลการดำ�เนินงาน ตรวจแผนการจัด
การเรียนรู้ นิเทศ ดูแลช่วยเหลือครูกรณีพบปัญหาขณะทดลองและติดตามผลการดำ�เนินงานของครู
2.6 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข การนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า
		 2.6.1 ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ครูบางคนยังขาดความชำ�นาญและ
ขาดความมัน่ ใจ ยังไม่เข้าใจคำ�อธิบายสมรรถนะ และการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน เช่น สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารมีสมรรถนะย่อยทีค่ ล้ายกัน สมรรถนะหลักด้าน
ทักษะชีวติ และความเจริญแห่งตนกับสมรรถนะพลเมืองตืน่ รูท้ มี่ สี �ำ นึกสากลมีรายละเอียดคล้ายกันมาก
ครูยงั ไม่คนุ้ กับสมรรถนะทำ�ให้ไม่มนั่ ใจว่าทำ�แผนการจัดการเรียนรูถ้ กู หรือไม่ ตัวบ่งชีบ้ างตัวยังคลุมเครือ
อธิบายยังไม่ครอบคลุม ทำ�ให้ดงึ มาใช้ไม่ถกู ครูพยายามต่อยอดให้ออกแบบการเรียนการสอนได้หลาย
สมรรถนะแต่บางครัง้ ทำ�ได้ไม่ครบ ยังคิดไม่ออกว่าจะแทรกสมรรถนะในกิจกรรมอย่างไร ครูบางส่วนยัง
ไม่คอ่ ยมัน่ ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูค้ รอบคลุมสมรรถนะหรือไม่ บางครัง้ ใส่สมรรถนะไปแต่ไม่เกิดกลับ
ไปเกิดสมรรถนะอืน่ เพราะครูยงั ไม่เข้าใจกรอบสมรรถนะ ครูไม่เข้าใจแนวทางการนำ�สมรรถนะไปพัฒนา
ผู้เรียนในบางแนวทาง ยังห่วงเนื้อหาและการวัดผลที่ต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด มีการแก้ปัญหาโดย
1) โรงเรียนจัดประชุมเพื่อทำ�ความเข้าใจร่วมกัน 2) ครูร่วมกันศึกษาคู่มือศึกษากรอบสมรรถนะ
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3) ครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับชั้นควรเกิดสมรรถนะใดแค่ไหน 4) ใช้กระบวนการ สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในการเรียนรู้ร่วมกัน
5) ปรึกษาร่วมกับเพื่อนและผู้บริหาร 6) ปรึกษาศึกษานิเทศก์เพื่อขอคำ�แนะนำ�
		 2.6.2 ด้านเวลา เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เพราะมี
กิจกรรมหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ จึงต้องใช้เวลามากขึ้น มีการแก้ปัญหาโดย
1) ปรับเพิม่ เวลา โดยใช้เวลาในคาบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 2) บูรณาการบทเรียนโดยใช้สมรรถนะและตัวชีว้ ดั
เป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง 3) ยืดหยุ่นเวลาในการสอน บางครั้งต้องใช้เวลาของวิชาอื่นที่ตนสอน
หรือใช้เวลาสอนของเพือ่ นครู บางครัง้ กิจกรรมไม่ตอ่ เนือ่ งกัน และมีการปรับกิจกรรมใหม่ให้อยูใ่ นเวลา
		 2.6.3 ด้านการบริหารจัดการชัน้ เรียน เวลาจัดกิจกรรมในชัน้ เด็กเล็กครูจะเหนือ่ ยมากกว่า
ชั้นเด็กโต เพราะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการฟังคำ�สั่งและทำ�กิจกรรม
ต่าง ๆ ในการใช้สมรรถนะเป็นหลัก มีปัญหาในการจัดงานให้นักเรียนทำ� เลือกจัดกลุ่มนักเรียน
แล้วต้องคิดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถทีต่ า่ งกัน อีกทัง้ ในบางโรงเรียนมีจ�ำ นวนนักเรียนมาก
มีข้อจำ�กัดในการใช้พื้นที่และการให้นักเรียนทำ�งานกลุ่ม มีการแก้ปัญหาโดย 1) ฝึกให้นักเรียนคุ้นเคย
กับการฟังคำ�สัง่ และการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 2) วิเคราะห์นกั เรียนและเตรียมงานทีเ่ หมาะกับ
นักเรียนเพิม่ เติม 3) ใช้พนื้ ทีใ่ นการเรียนรูท้ งั้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพือ่ ให้นกั เรียนทำ�กิจกรรม
		 2.6.4 ด้านการบริหารจัดการเวลาในการทำ�งานของครู ครูมีภาระงานมากขึ้น
ไม่มีเวลาเต็มที่ในการเตรียมสมรรถนะและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะ ครู 1 คน
สอนทุกวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมผู้เรียนเพื่อทดสอบ O-NET, NT ในชั้น ป.1
ต้องพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการจัดประชุม ร่วมทำ�
การเข้าใจหลักการ รายละเอียดของสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน 4 แนวทาง
แล้วนำ�มาร่วมกันวางแผนเลือกแนวทางในการนำ�มาใช้จัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียน
มีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำ�งาน
2.7 สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ การนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลอง
ใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น พบว่า สิง่ ทีค่ รูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
มีดังนี้
		 2.7.1 ด้านการให้ความรูแ้ ละพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบการเรียน
การสอน ควรมีการให้ความรู้และใช้เวลาให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจ
แนวคิดและแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนในทุกแนวทาง ควรมีการพัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมที่แทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอน
ในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น
		 2.7.2 ด้านตัวชี้วัด ควรมีการกำ�หนดรายละเอียดของสมรรถนะย่อยแต่ละตัวแยก
ตามระดับชั้น ให้เหมือนกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
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		 2.7.3 ด้านคู่มือและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีคู่มือและคำ�แนะนำ�
ด้ า นการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแนวทางต่ า ง ๆ ที่ ชั ด เจนและควรมี รู ป แบบไปใน
แนวเดียวกัน ควรมีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมและมีตัวอย่างแผนการจัด
การเรียนรู้ ทีห่ ลากหลาย ควรมีตวั อย่างตามแนวทางที่ 1-4 เพิม่ เติม เพือ่ ให้ครูมแี นวทางในการทำ�งาน
เพิม่ ขึน้ ในส่วนของตัวอย่างแนวทางที่ 4 ควรมีตวั อย่างการนำ�กิจวัตรประจำ�วันมาออกแบบในลักษณะ
การบูรณาการในภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ และครูบางส่วนต้องการแผนการจัด
การเรียนรู้สำ�เร็จรูปให้ครบทุกวิชา
		 2.7.4 ด้านการวัดและประเมินผล ครูตอ้ งการแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ
ที่ชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ
		 2.7.5 ด้านการให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ ควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้ข้อแนะนำ�
ให้คำ�ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก
2.8 สิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลัก
ไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า สิ่งที่ครูคิดว่า
เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ มีดังนี้
		 2.8.1 กรอบสมรรถนะและรายละเอียด กรอบสมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ มีความ
สำ�คัญในการส่งเสริมนักเรียน หากมีรายละเอียดและแนวทางในการนำ�ไปใช้ที่ชัดเจนจะช่วยให้ครู
เข้าใจและนำ�ไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
2.8.2 ผูบ้ ริหาร ควรให้ความสำ�คัญ ให้การหนุนเสริม จะช่วยให้การทำ�งานคล่องตัวขึน้
เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล ต้องการให้ผู้บริหารร่วมรับรู้ด้วยเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน
2.8.3 ครูผู้สอน ต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ทีส่ ดุ ความเข้าใจของครูในการนำ�สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทางจะช่วยให้ครูวางแผน
และเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีขึ้น โดยครูจะต้องมีความมุ่งมั่นพยายาม หาความรู้เพิ่มเติม
เพือ่ ให้สามารถออกแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เปลีย่ นจาก teacher-centered เป็น child-centered
มีการฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับสมรรถนะและนำ�สมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทาง
มีการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะและตัวชีว้ ดั ทีม่ ใี นหน่วยการเรียนรูเ้ ดิม ครูตอ้ งใส่ใจนักเรียนมากขึน้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำ�สื่อ ใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น คิดว่าจะทำ�อย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2.8.4 การทำ�งานเป็นทีมของโรงเรียน การวิเคราะห์สมรรถนะและนำ�มาบูรณาการใน
การออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน ทำ�ให้ชว่ ยลดเวลา และเด็กได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ ห้เกิดสมรรถนะมากขึน้
2.8.5 ระยะเวลา มีชว่ งเวลาในการศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกประสบการณ์
ในการนำ�สมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานกว่านี้
2.8.6 การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างตรงจุด /มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์
จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้น
2.8.7 ผู้ปกครอง รับรู้การเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอน และเข้าใจว่าการสอน
นักเรียนให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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2.8.8 การนิเทศติดตาม คณะวิจัยมีการนิเทศติดตามให้มากขึ้น
		 2.8.9 มีแผนการจัดการเรียนรูส้ �ำ เร็จรูปให้ครูเป็นแบบอย่าง เพือ่ ทีค่ รูจะได้มตี น้ แบบ
นำ�ไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ชัดเจนและตรงตามเป้าประสงค์ที่กำ�หนด
2.9 ข้อเสนอแนะ จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา บทสรุปสุดท้ายเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีดังนี้
		 2.9.1 ด้านการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
			
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำ�ไปใช้ที่หลากหลาย
			
2) เพิ่มเวลาอบรมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นและมีการทดลองปฏิบัติ แลกเปลี่ยน
				 เรียนรู้ร่วมกัน ก่อนนำ�ไปใช้จริง
			
3) มีการพัฒนาครูในการนำ�สมรรถนะไปใช้พฒั นาผูเ้ รียน โดยเน้นเรือ่ งการออกแบบ
				 กิจกรรมให้เด็กเกิดหลายสมรรถนะและเกิดผลกับเด็กมากที่สุด
		 2.9.2 ด้านหลักสูตรและโครงสร้าง
			
1) มีตัวชี้วัดตั้งต้นเพราะสมรรถนะเป็นก้อนใหญ่ หากไม่มีตัวชี้วัดเหมือน
				 ไม่มีจุดเริ่ม
			
2) ตัวชี้วัดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เชื่อมโยงกับการทดสอบระดับชาติ
				 NT / O-NET
			
3) ปรับลดรายวิชาทีซ่ าํ้ ซ้อน หลอมรวมสิง่ ทีซ่ าํ้ กัน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
				 สุขศึกษา ใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ
			
4) ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ควรปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้มชี วั่ โมงภาษาไทย
				 เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาที่มีไม่สัมพันธ์
				 กั บ การปลู ก ฝั ง ให้ เ กิ ด สมรรถนะการอ่ า น-เขี ย น โดยโรงเรี ย นที่ มี
				 ผลการอ่านดีเยีย่ มจะมีการจัดตารางในภาคเช้าสอนภาษาไทย-คณิตศาสตร์
				 ส่วนวิชาอื่นใช้การบูรณาการ
		 2.9.3 ด้านบริหารจัดการ หากครูประจำ�ชั้นสอนทุกวิชา จะสามารถยืดหยุ่นการจัด
กิจกรรมได้ง่ายกว่า แต่ถ้าครูสอนเป็นวิชาทำ�ให้ยืดหยุ่นเวลาได้ยาก
		 2.9.4 ด้านการวัดและประเมินผล ครูยังมีความกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ของเด็กเวลา
ทดสอบระดับชาติ ยังไม่เห็นหลักสูตรตลอดแนว ไม่รู้ว่าจะวัดและประเมินผลอย่างไร
		 2.9.5 ด้านระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาค่อนข้างน้อย ทดลองใช้แผนการจัด
การเรียนรู้ จำ�นวน 1 - 2 แผน ยังไม่ค่อยเห็นผล ครูยังไม่ทะลุปรุโปร่งว่าคืออะไร ทำ�ให้เชื่อมโยง
ยังไม่ถูกต้อง
		 2.9.6 ด้านคู่มือ สื่อ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) จัดทำ�
เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น
เพื่อให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำ�งาน 2) หากมีแผนการจัดการเรียนรู้สำ�เร็จรูป
ให้ดูเป็นแนวทาง ครูจะหยิบใช้ได้ง่ายและนำ�มาปรับได้ ช่วยลดภาระให้ครู
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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2.10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการนำ�แนวทาง
การใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นในการพัฒนาผู้เรียน
		 2.10.1 ด้านจุดแข็งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
พบว่า สถานศึกษาในภาพรวมสามารถนำ�หลักสูตรไปใช้ได้และครูนำ�สู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้น มีตัวชี้วัด
ชัดเจน ครอบคลุม ทำ�ให้ครูมีเป้าหมายในการสอนและประเมินผลได้ครอบคลุม
			
ด้านจุดอ่อน พบว่า หลักสูตรแกนกลางฯ มีตัวชี้วัดมากเกินไปและทับซ้อน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำ�นวนชั่วโมงตามโครงสร้าง
หลักสูตรและวิชาเรียนควรลดลง เนือ้ หามาก และไม่สามารถเชือ่ มโยงความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้
			
ด้านความต้องการปรับเปลี่ยน พบว่า หลักสูตรควรลดมาตรฐานการเรียนรู้
และจำ�นวนตัวชี้วัด เนื้อหาและเวลาเรียนควรยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งเสริมความถนัด เน้นการปฏิบัติ
แก้ปญ
ั หา เรียนรูส้ งิ่ ทีน่ กั เรียนถนัด สามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันหรือประกอบอาชีพได้ ควรยืดหยุน่
ในการนำ�หลักสูตรไปใช้ให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ในแต่ละพืน้ ที่ ควรหลอมรายวิชาเป็นแนวบูรณาการ ระบุเพียงเนือ้ หาและสาระสำ�คัญ เอือ้ ให้มกี จิ กรรม
ที่ลงมือทำ�มากขึ้น ควรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นและเพิ่มด้านทักษะชีวิต
		 2.10.2 ด้านการดำ�เนินการนำ�กรอบสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน พบว่า
สถานศึกษาในภาพรวม ประชุมวางแผนร่วมกันโดยกำ�หนดสมรรถนะหลักและการนำ�สมรรถนะ
ไปใช้ จัดกิจกรรม PLC สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน บูรณาการสมรรถนะสูก่ ารปฏิบตั กิ บั นโยบายโรงเรียน
คัดเลือกครูผสู้ อน แบ่งปันความรูร้ ะหว่างเพือ่ นครู จัดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ทีห่ ลากหลาย ให้ก�ำ ลังใจ
เป็นทีป่ รึกษาให้ครูท�ำ แผนการสอน ประเมินการสอนร่วมกัน และนิเทศกำ�กับติดตาม ด้านการนำ�สมรรถนะ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นห้องเรียน พบว่า ในภาพรวมครูสามารถนำ�ไปใช้ได้โดยนำ�สมรรถนะมาใช้ตามแนวทาง
ต่าง ๆ คนละ 2 - 4 แนวทาง บางโรงเรียนยังขาดการปรึกษาและร่วมมือกันต่อเนื่อง ครูเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้และส่งแผนให้ผู้บริหารตรวจ มีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมิน
แผนของครูเพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง ด้านวิธกี ารแก้ปญ
ั หากรณีครูยงั ไม่สามารถนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
พบว่า สถานศึกษาในภาพรวมแก้ปัญหาโดยครูรวมกลุม่ ทำ� PLC อย่างเข้มแข็ง เพื่อเรียนรูแ้ ลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ประชุมปรึกษาทัง้ แบบเป็นพิธกี ารและแบบกัลยาณมิตรเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
และการลดภาระงานของครู
		 2.10.3 ข้อแตกต่างการทำ�งานของครูในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ ในภาพรวม
พบว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความยืดหยุน่ สูงกว่าและเปิดโอกาสครูให้คดิ วิธกี ารและแนวทางการจัด
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เพิม่ ขึน้ มีการเรียนรูโ้ ดยร่วมมือกันเปลีย่ นแปลงตนเอง ด้านการออกแบบ
การเรียนรู้ ครูจดั ทำ�แผนการจัดการเรียนรูท้ ลี่ ะเอียดมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนา
สมรรถนะ มีการใช้เทคนิคในการสอน ตลอดจนใช้สอื่ และสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในการจัดการเรียนรูม้ ากขึน้
มีความยืดหยุน่ ในการแก้ปญั หา นักเรียนได้ท�ำ งานเป็นกลุม่ สนุกสนาน สนใจเรียน มีความสุขและมีเจตคติ
ที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น ด้านการวัดผลประเมินผล เป็นการวัดผลที่บูรณาการตัวชี้วัดกับสมรรถนะ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ลดการใช้ข้อสอบ แต่ครูบางคนมีความเห็นว่า
การวัดผลประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก
		 2.10.4 การช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนการสอนและการนำ�
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม ให้การช่วยเหลือ
นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ และการนำ�ไปใช้ในห้องเรียน จัดประชุม
สมํ่าเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้กระบวนการ PLC ตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกต
การสอน และสะท้อนผลร่วมกัน ใช้การ Open Class เข้าไปสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพื่อนิเทศ
ติดตามเป็นระยะ ๆ ส่งเสริมการแบ่งปันการจัดกิจกรรมและสือ่ และการจัดทีมงานช่วยเหลือ แนะนำ�ครู
		 2.10.5 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการสนับสนุนการทำ�งานของครู ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ด้านการออกแบบ
การเรียนการสอน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมสมรรถนะ
ที่เลือกไว้และใช้คู่มือเป็นหลัก ยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำ�ให้ไม่มีความหลากหลายในการออกแบบ
ครูหลายท่านใช้แผนการจัดการเรียนรูส้ �ำ เร็จรูปของสำ�นักพิมพ์ตามหนังสือแบบเรียน ทำ�ให้น�ำ สมรรถนะ
ไปใช้ได้ยาก ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูไม่แน่ใจว่าการวัดผลประเมินผลด้านสมรรถนะที่ดี
ควรดำ�เนินการอย่างไร วิธกี ารแก้ไขเมือ่ มีปญ
ั หาอุปสรรค พบว่า ครูสว่ นใหญ่ศกึ ษาวิธกี ารออกแบบการเรียน
การสอนและการประเมินผลโดยค้นหาจากอินเทอร์เน็ต ผูบ้ ริหารสถานศึกษาช่วยครูคดิ วิเคราะห์การทำ�งาน
มีความจำ�เป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูในโรงเรียนทำ� การใช้ระบบโทรทัศน์ทางไกล (Distance
Learning Television : DLTV) ในการพัฒนาครูและใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล
		 2.10.6 ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือรอยต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สมรรถนะ
ทั้ง 10 สมรรถนะเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ให้สถานศึกษามีอสิ ระด้านการจัดหลักสูตร ลดกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ดิมทีม่ ากเกินไป ระบุรายละเอียด
สมรรถนะย่อยในแต่ละระดับชัน้ ทีช่ ดั เจนไปสูส่ มรรถนะหลัก ปรับตารางเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก ใช้สมรรถนะต่อควบคู่ไปกับ
ตัวชี้วัด และนำ�การประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน มีคู่มือเพราะทำ�ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ด้านสมรรถนะทีต่ รงกัน ด้านการดำ�เนินการใช้สมรรถนะต่อเนือ่ ง จะนำ�สมรรถนะไปใช้ตอ่ ควบคูก่ บั ตัวชีว้ ดั เดิม
เน้นกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้มากขึ้น ทดลองนำ�สมรรถนะมาใช้ต่อเนื่องโดยเริ่มจาก
ระดับชัน้ อนุบาลปีที่ 3 และชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น เพือ่ เป็นการส่งต่อในช่วงเปลีย่ นผ่าน ใช้การประเมิน
ตามสภาพจริงให้มากขึ้นไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค
		 2.10.7 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน
ประการแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษา
เห็นความสำ�คัญ ให้การสนับสนุนและสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง
การ Coaching โดยทีมพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู้เพิ่มความชัดเจน ประการต่อมา คือ ครูต้องเปิดใจ
ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมที่นำ�ไปสู่สมรรถนะและ
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แผนการจัดการเรียนรู้ ประการสุดท้าย คือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือให้คำ�แนะนำ�ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
		 2.10.8 สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงชี้แนะในการออกแบบกิจกรรมและ
การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำ�สมรรถนะไปใช้ มีแผนการจัด
การเรียนรูก้ ลางทีม่ คี วามยืดหยุน่ ครอบคลุมทุกกลุม่ สาระ มีแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ทีเ่ ผยแพร่เทคนิค
การสอนหรือกลยุทธ์ทสี่ ง่ เสริมสมรรถนะไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน โดยให้ครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพิม่ แหล่งค้นคว้าหาความรูโ้ ดยมีแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ทคี่ รูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและสือ่ สาร
กับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีคู่มือการวัดและประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ชัดเจน และ
เชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O-NET
		 2.10.9 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
			
หน่วยงานทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตร เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย
ทีซ่ าํ้ ซ้อนกัน จัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำ�กรอบสมรรถนะไปใช้และจัดทำ�เกณฑ์การวัดและประเมินผล
จัดทำ�คูม่ อื สมรรถนะ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ อบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งสมรรถนะ กำ�หนดเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้ รียนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณในการสนับสนุนการสอน
การพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะ พัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาท
ในการส่งเสริมสมรรถนะ การวางระบบการนำ�สมรรถนะไปใช้ เช่น การทดสอบระดับชาติ การรับเด็ก
เข้าศึกษาต่อ ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษาเป็น “ผ่าน” “ไม่ผา่ น” และใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง
			
กระทรวงศึกษาธิการ กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนให้ชดั เจนและสอดคล้อง
กันทุกหน่วยงาน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู แก้ไขระเบียบ
งบประมาณทีย่ งุ่ ยากให้มคี วามยืดหยุน่ สร้างข้อทดสอบทีต่ อบสนองต่อบริบทพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลาย
และวัดตามพัฒนาการ
			
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา การกำ�หนดนโยบายในระยะยาวและ
ต่อเนื่อง ลดนโยบายที่ซํ้าซ้อนและลดการสั่งการจากส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเอง
และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน
มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ควรรวบรวมต้นแบบของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ ให้ผู้สนใจศึกษาทางออนไลน์อบรมให้ความรู้กับครู
เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
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2.11 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�
กรอบสมรรถนะไปใช้ ควรมีการประเมินหลักสูตรเดิมก่อนการปรับเปลีย่ นหลักสูตร และมีความชัดเจน
แนวทางการดำ�เนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) และการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) การพัฒนาครู
ควรมีผู้รู้จริงมาให้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะการส่งต่อผ่านศึกษานิเทศก์ อาจทำ�ให้คลาดเคลื่อน
เมื่อต้องไปตรวจ นิเทศ ติดตาม ทำ�ให้ปฏิบัติผิดทาง จัดทำ�เว็บไซต์กลางเพื่อการสืบค้นข้อมูล
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับ กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ เพื่อการทำ�งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง จัดทำ�คู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู ระบุแหล่งเรียนรู้และหนังสือประกอบ
ทีจ่ ะทำ�ให้ครูคน้ หาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีสอื่ และแหล่งเรียนรูป้ ระกอบการเรียนการสอน ควรประเมินผล
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
3.1 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร
		 3.1.1 กำ�หนดให้มีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกคนสามารถรับรู้
และเข้าใจได้ตรงกันในลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (Desirable outcomes) ที่ชัดเจน
เข้าใจได้ไม่ยาก และไม่มากจนเกินไป ผูท้ ี่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาสามารถเห็นภาพใหญ่
(Big picture) ร่วมกันและมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนที่เสนอใน
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นฐานในการกำ�หนดจุดมุง่ หมายด้านผูเ้ รียน โดยอาจพิจารณาทบทวนสมรรถนะหลัก
สมรรถนะย่อย ทัง้ ในแง่ของจำ�นวนสมรรถนะและระดับความเข้มข้นของสมรรถนะทีม่ คี วามเหมาะสม
กับผูเ้ รียนในแต่ละระดับ ซึง่ สามารถศึกษาวิจยั และทำ�ประชาพิจารณ์เพิม่ เติมได้ โดยการกำ�หนดเป้าหมาย
ร่วมนี้ ทั้งการกำ�หนดเป้าหมายร่วมระดับชาติ ระดับท้องถิ่น / เขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษา
โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
		 3.1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามกระบวนการ
วิจยั โดยควรมุง่ เป้าหมายให้ได้หลักสูตรทีก่ �ำ หนดจุดมุง่ หมายเชิงสมรรถนะ เสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ และแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ ในลักษณะของการใช้ผลการวิจยั ชีน้ �ำ นโยบาย
(Research-led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลที่ชัดเจนที่นำ�ไป
สู่การปรับปรุงนโยบาย
			
นอกจากนี้ ควรให้มกี ารศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าในการปรับเปลีย่ น
องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งที่ยากลำ�บาก
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		 3.1.3 ปลดล็อค“โครงสร้างเวลาเรียน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้มคี วามยืดหยุน่ ทีส่ ถานศึกษามีอสิ ระจัดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาพืน้ ฐานหลัก
ที่จำ�เป็นต่อการเรียนรู้ตามวัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา
และชุมชนอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ แม้วา่ ได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การบริหารจัดการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ ลงวันที่ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แล้ว หากแต่ผู้ใช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษาจำ�นวนหนึ่งยังไม่ได้รับรู้และ
เกิดความเข้าใจในวงกว้าง รวมทั้งคำ�สั่งฉบับดังกล่าวยังมีข้อกำ�หนดถึงโครงสร้างเวลาเรียนเฉพาะ
สาระประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐาน 840 ชั่วโมงต่อปี
		 3.1.4 ตรวจสอบทบทวนตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2560 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลว่า ตัวชี้วัดของบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีจำ�นวนมากและซํ้าซ้อนกัน เน้นด้านความรู้มาก ทักษะที่กำ�หนดในตัวชี้วัดเป็นทักษะ
ย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย ทำ�ให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ที่ไม่เกิดเป็นสมรรถนะ
		 3.1.5 จัดรายวิชาพืน้ ฐานแบบเน้นรายวิชาหลักให้มคี วามเข้มข้น ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็นรายวิชาทีเ่ ป็นเครือ่ งมือ
ในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ และมีความจำ�เป็นต่อการนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน และจัดกลุ่มสาระ
การเรียนรูอ้ น่ื ๆ เป็นรายวิชารอง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัตศิ าสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดในลักษณะการบูรณาการทีน่ �ำ สมรรถนะทัง้ 10 สมรรถนะเป็นฐาน
ในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งรายวิชาหลัก รายวิชารอง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
			
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ควรค่อย ๆ เติมความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมที่จำ�เป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะ
ความเข้มข้นไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ เป็นฐาน
		 3.1.6 ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะ เป็นฐานสำ�คัญไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยเน้นการเชือ่ มต่อหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และระดับการอุดมศึกษา
ในลักษณะของสมรรถนะเชือ่ มโยงต่อเนือ่ งกัน เพือ่ สร้างคุณภาพของเด็กไทยให้เข้มแข็ง ได้รบั การพัฒนา
ทีส่ อดคล้องต่อเนือ่ งตามความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายในการสร้างพลเมืองไทย
ในอนาคตจากฐานสมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
		 3.1.7 ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำ�คัญจำ�เป็นอื่น ๆ อย่างหลากหลาย
มุมมอง หลากมิติ และนำ�มาสู่การกำ�หนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมทั้งระดมข้อมูล
แนวปฏิบัติที่น่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำ�มาสู่การกำ�หนดนโยบาย (Practice to Policy)
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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3.2 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการนำ�หลักสูตรไปใช้
		 3.2.1 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
			
เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ ค้นพบประการหนึง่ ว่า ผูบ้ ริหารและครูจ�ำ นวนมาก
ไม่ทราบข้อมูลความเคลือ่ นไหวและการปรับปรุงหลักสูตร ดังนัน้ ต้องหายุทธวิธใี นการประชาสัมพันธ์
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล ในระดับชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด
เพือ่ ให้ผใู้ ช้และผูพ้ ฒ
ั นาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถใช้และพัฒนาหลักสูตรได้ตามเจตนารมณ์ ให้เกิด
ผลจากภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสื่อสารต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย
หลากหลายช่องทางที่เหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องที่มีหลายช่วงวัยและ
มีความแตกต่างด้านประสบการณ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจวิธที �ำ งานได้ดว้ ยตนเอง ทัง้ ในลักษณะ
ของการจัดทำ�เอกสาร คูม่ อื แหล่งเรียนรู้ การจัดสัมมนา การมีทปี่ รึกษา การสร้างสารสนเทศออนไลน์ เช่น
เว็บไซต์ เฟซบุก๊ แฟนเพจ แอปพลิเคชัน วีดทิ ศั น์ Call-center รวมถึงการเปิดพืน้ ทีส่ าธารณะ เช่น กระดานข่าว
ออนไลน์ การตั้งกระทู้ เพื่อช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการใช้หลักสูตร อาทิ ครู บุคลากรทางการศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถศึกษาทำ�ความเข้าใจหลักสูตรได้อย่างละเอียด และสามารถ
ให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาได้ต่อไป
		 3.2.2 ด้านการใช้หลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
			
การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะต้องกำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรู้
เชิงสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยและใช้สถานการณ์และชีวติ หรือกิจวัตรประจำ�วัน
ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะนี้เป็นการระบุสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ�หรือ
แสดงออก ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำ�งานหรือ
ใช้ในสถานการณ์เงื่อนไขนั้น ๆ และการออกแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาต้องใช้ “บริบทชีวิตจริง” ของผู้เรียนเป็นฐาน โดยมุ่งเน้นสมรรถนะที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้จริง
ในชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ มักเป็นการออกแบบการเรียนการสอนทีต่ อบสนองต่อความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน (differentiated instruction) รวมถึงต้องกำ�หนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ที่เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ใช้สมรรถนะเป็นฐาน ทั้งนี้
ในส่วนของการประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน
		 3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อการจัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
			
หลักสูตร
			
เสนอให้มีสถาบัน หน่วยงานกลาง หรือคณะบุคคลทำ�หน้าที่วางแผนกำ�หนด
ทิศทาง การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยอย่างเป็นองค์รวมของทุกกระทรวง ทุกสังกัดหน่วยงาน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยอาจมีองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วย ผู้แทนระดับนโยบายและ
ระดับผูป้ ฏิบตั จิ ากหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษา เพือ่ ให้ระดับผูป้ ฏิบตั ทิ มี่ หี น้าทีน่ �ำ หลักสูตรไปใช้มเี ป้าหมาย
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ร่วมกันในการจัดการศึกษาให้เด็กแต่ละวัยตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
มีการวางแผนการเชื่อมต่อหลักสูตรแต่ละระดับอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพแต่ละระดับ
การศึกษา เห็นความสัมพันธ์สอดคล้องตลอดทั้งระบบการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่การร่าง การใช้
และการประเมินผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทุกสังกัด
เข้าใจตรงกันทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่
ระดมทรัพยากรและวางระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะแนวคิด แนวทาง
และนวัตกรรมที่น่าสนใจจากสถานศึกษาในทุกสังกัด
			
หน่วยงานข้างต้นนีต้ อ้ งมีบคุ ลากรเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล ที่สามารถให้คำ�ปรึกษาและตอบปัญหาด้านบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลแก่ผบู้ ริหารและครูในสถานศึกษาได้ รวมถึงควรเพิม่
บุคลากรที่ดูแล ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ในด้านนี้แก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นให้เพียงพอด้วย
		 3.2.4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
			
ความสำ�เร็จของการใช้หลักสูตรมิได้อยูท่ อี่ ยูก่ ารผลิตตัวเล่มหลักสูตรได้แล้วเสร็จ
หากแต่อยูท่ กี่ ารพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพได้บรรลุตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร ซึง่ ผูท้ มี่ บี ทบาทสำ�คัญ
ก็คือครูที่ต้องทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Change agent) ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาครู
และผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเรือ่ งหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนให้เข้าใจชัดเจน
และมีการนิเทศติดตามอย่างสมํา่ เสมอจริงจัง ซึง่ ปัจจัยทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องช่วยสนับสนุนให้ครู
ทำ�งานได้ประสบผลสำ�เร็จ ได้แก่
			
1) การสร้างความเข้าใจแก่ครูทกุ คน ให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าตนต้องดำ�เนินการ
อย่างไรให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะเพิ่มเติมแก่ครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำ�หรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
ที่ต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสมรรถนะของเด็กปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้มีความเชื่อมโยงกัน
			
2) การจัดเตรียมเครือ่ งมือและสือ่ การเรียนการสอน ทีช่ ว่ ยให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนได้ ด้วยการนำ�แนวทางการสอนทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพมาใช้ มากกว่าเน้นให้ครูพฒ
ั นาเนือ้ หา
บทเรียน โดยกิจกรรมทีจ่ ะให้นกั เรียนปฏิบตั ิ ควรมีคมู่ อื หรือข้อความแนะนำ�วิธดี �ำ เนินการหรือทิศทาง
ของกิจกรรมนัน้ ๆ สำ�หรับครู อาทิ คูม่ อื แนวทางการใช้รปู แบบ วิธี หรือแนวการสอนเพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
ด้านต่าง ๆ คูม่ อื แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะด้านต่าง ๆ รวมทัง้ ตัวอย่างเครือ่ งมือวัดสมรรถนะ
			
3) การจัดเตรียมข้อมูลผลการประเมิน ทีบ่ อกได้วา่ การเรียนรูข้ องนักเรียนเป็นอย่างไร
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบทีอ่ า้ งอิงกับผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง โดยเน้นทีป่ ระสิทธิภาพการสอนของครู
ในลักษณะของการประเมินเพือ่ การเรียนรู้ (Assessment for Learning) ให้ครูเกิดการเรียนรูร้ ว่ มไปกับ
ผูเ้ รียน ช่วยให้ครูยอ้ นกลับมามองการสอนของตนเองและปรับการสอนด้วยตนเองได้ (ออกแบบเครือ่ งมือ
พัฒนาให้ครูสามารถทำ�งานได้ดว้ ยตนเอง) หรืออาจโดยการจัดตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรภายใน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

โรงเรียน ซึง่ สามารถสะท้อนผลการใช้หลักสูตรในระดับชัน้ เรียนต่อผูบ้ ริหารและต้นสังกัดอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อเอื้ออำ�นวยให้ผู้ดูแลระดับบริหารสถานศึกษาสามารถนำ�ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
		 4) การพัฒนาครูแกนนำ� ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ทีส่ ามารถเสนอแบบอย่าง วิธแี ละแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทีไ่ ด้ผล ซึง่ เป็นวิธกี ารสอน
ทีไ่ ด้รบั การทดลอง และมีผลการวิจยั ยืนยันถึงประสิทธิภาพของวิธดี งั กล่าวแล้ว เพือ่ ให้ครูได้ศกึ ษาและ
เปรียบเทียบกับวิธีการสอนของตนแล้วนำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนให้กับเพื่อนครู
		 5) การสนับสนุนและสร้างแรงผลักดันจากเพื่อนครูร่วมวิชาชีพ โดยการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นวิธสี อนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูมอื อาชีพเพือ่
การพัฒนาการสอน
		 6) การมีผู้นำ�และผู้บริหารสถานศึกษาช่วยสนับสนุนการทำ�งานและสร้างแรงผลักดัน
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
		 7) การให้ชุมชนได้รับทราบถึงความคาดหวังหรือเป้าหมายของสถานศึกษา
โรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ชุมชนคาดหวัง โดยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่
สังคมและชุมชนได้
		 8) การวิจัย การติดตาม และการประเมินผลในการนำ�หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
ในห้องเรียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาและรูปแบบวิธกี ารสอนใหม่ ๆ ทีส่ ร้างความมัน่ ใจในการจัดการ
ศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่
		 ทัง้ นี้ ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ ค้นพบว่า กลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องมีหลายลักษณะ อาทิ 1) ไม่ยอมรับรู้
ความเปลี่ยนแปลง 2) รับรู้ แต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง หรือ 3) รับรู้ อยากเปลี่ยนแปลง แต่ไม่กล้า
ปรับเปลีย่ น ซึง่ การพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุม่ จึงต้องมีกลยุทธ์ทแี่ ตกต่างกันในกลุม่ เป้าหมายเหล่านี้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด
3. การศึกษาวิจยั กระบวนการนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาทีม่ ผี ล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อค้นหาโรงเรียนแกนนำ�หรือต้นแบบในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค
4. การศึกษาปัจจัยความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่เข้มแข็งของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพื้นที่
5. การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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บทนำ�
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาบัญญัติให้มีการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และมาตรา 261 บัญญัติให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา
มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดำ�เนินการศึกษาและจัดทำ�
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรี
ดำ�เนินการต่อไป เป็นผลให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและคณะอนุกรรมการ
เพื่อดำ�เนินการตามภารกิจที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดไว้
คณะอนุกรรมการด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้ดำ�เนินการศึกษาหาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาด้านการจัดการเรียน
การสอน ซึง่ ครอบคลุมประเด็นการปฏิรปู ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว จากผล
การศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการศึกษาดูงานในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทำ�ให้ได้ข้อมูล
ความคิดเห็น แนวทางและข้อเสนอแนะจำ�นวนมาก โดยมีประเด็นปัญหาสำ�คัญส่วนหนึ่งที่ควร
มีการดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้
1) ด้านหลักสูตร พบว่า การที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้กำ�หนดให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ต้องเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัด
จำ�นวนมากนั้น ทำ�ให้เกิดปัญหาแก่ครูและผู้เรียน ครูจำ�เป็นต้องเร่งสอน จึงทำ�ให้ผู้เรียนไม่ประสบ
ความสำ�เร็จในการเรียน ไม่มีความสุขในการเรียนและเกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมา ครูจำ�นวนมาก
เห็นว่าควรลดสาระการเรียนรู้ให้น้อยลงและให้เวลากับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
เพราะเป็นฐานที่สำ�คัญของการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ นอกจากนั้น ตามหลักพัฒนาการผู้เรียน ผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 9 ปี) นั้นอยู่ในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างผู้เรียนปฐมวัย (0 - 6 ปี)
และประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เรียนอยู่ในระหว่างการปรับตัว จึงควรมีการปรับหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้มคี วามยืดหยุน่ สูงเพือ่ ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาผูเ้ รียนทีม่ คี วามพร้อมแตกต่างกัน
มากในช่วงวัยนี้ได้พัฒนาไปตามลำ�ดับขั้น โดยเฉพาะผู้เรียนในเขตพื้นที่ห่างไกลที่มีความแตกต่างกัน
หลากหลายทางด้านภูมิสังคมและบริบท
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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บทที่ 1 บทนำ�

2) ด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูยงั จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการให้เนือ้ หาความรูเ้ ป็นหลัก
การสอนของครูยังไปไม่ถึงการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ผู้เรียน
ยังไม่สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน
3) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลทำ�ให้ครูต้องเร่งสอน ผู้เรียน
จำ�นวนไม่น้อยไม่ประสบความสำ�เร็จในการเรียน และขาดความสุขในการเรียน รวมทั้งการประเมิน
โรงเรียนด้วยเครื่องมือและมาตรฐานเดียวกันหมด ทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกับโรงเรียน
ที่มีบริบทและปัจจัยสนับสนุนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
ในการปฏิรูปการเรียนการสอน นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว
ยังต้องคำ�นึงถึงความต้องการของสังคมประเทศและโลกในยุคปัจจุบนั และอนาคตทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตรอบด้าน
เด็กไทยในปัจจุบันต้องการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม จึงเป็นหน้าที่
ของการศึกษาที่จะต้องตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมไปถึงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่
ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ ต้องการพลเมืองทีม่ คี วามสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมได้
จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้น คณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนจึงเห็น
ควรให้มีการจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มี
การพิจารณาดำ�เนินการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มุ่งเน้น
การพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดสมรรถนะชุดใหม่ทเี่ หมาะสมกับยุคสมัยและแนวโน้มในอนาคต และเพือ่ ให้เห็น
แนวคิดและแนวทางในการดำ�เนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม คณะอนุกรรมการ
ด้านการเรียนการสอนจึงจัดให้มีคณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อดำ�เนินงานดังกล่าว ซึ่งคณะทำ�งานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำ�เนินการ
ในลักษณะของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เป็นการนำ�ร่อง เพราะระดับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นฐานสำ�คัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นระดับ
ที่ควรมีการลดสาระการเรียนรู้ และปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความแตกต่าง
หลากหลายของผูเ้ รียนและบริบท รวมทัง้ ให้สอดรับกับพัฒนาการของเด็กในช่วงรอยเชือ่ มต่อระหว่าง
ปฐมวัยและประถมศึกษา โดยคณะทำ�งานได้วางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักสำ�คัญดังนี้
1) ตอบสนองนโยบายระดับชาติ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
2) มุ่งเตรียมผู้เรียนให้สามารถดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปัจจุบันและอนาคตที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา รวมทั้งพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ได้พระราชทานแก่รัฐบาลและประชาชน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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4) ให้ความสำ�คัญกับการดำ�รงรักษาความเป็นไทยในโลกสากล การทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา ความดีงาม และความเป็นชาติไทย
5) ให้มคี วามเหมาะสมกับผูเ้ รียนตามหลักพัฒนาการ และสามารถตอบสนองความแตกต่าง
ที่หลากหลายของผู้เรียน วิถีชีวิต ภูมิสังคม และบริบท
6) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
ผลการศึกษาวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำ�ให้ได้กรอบสมรรถนะผู้เรียนในระดับชั้นประถม
ศึกษาตอนต้น รวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดสมรรถนะดังกล่าว ผ่านการดำ�เนินการวิจัยในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนทดลอง
โดยนำ�ผลจากการศึกษาพัฒนาและการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะ
ผูเ้ รียนสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ นำ�เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำ�เนินการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ พัฒนากรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อนำ�เสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ในการพัฒนาผู้เรียน
3. เพื่อทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน
4. เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียน สำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

คำ�ถามการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีคำ�ถามการวิจัย 4 ประการ คือ
1. กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรเป็นอย่างไร
2. กรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาตอนต้นหรือไม่
3. มีกระบวนการและแนวทางอะไรบ้างที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
ที่ต้องการ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สู่การปฏิบัติ ควรเป็นอย่างไร

ขอบเขตการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบพหุวิธี
(Multimethods research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary study)
การศึกษาภาคสนาม (Field study) และการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) และมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multi-instrument approach)
2. การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
และแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ในโรงเรียนทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวม 6 โรงเรียน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สังกัดสำ�นัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร, สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครอบคลุมใน 4 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ รวมจำ�นวนผู้บริหาร 8 คน และจำ�นวนครู 36 คน
รวมจำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 44 คน
3. การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษากระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานรวมถึงแนวทางที่เหมาะสมในการนำ�กรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ
ในชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ โดยได้วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อค้นพบ ในการใช้กรอบสมรรถนะ
เพือ่ การจัดการเรียนการสอนของครู และการนิเทศ กำ�กับ ติดตามประเมินผล หนุนเสริมของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและคณะที่ปรึกษา และนำ�ไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากรอบสมรรถนะ
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นต่อไป

ข้อจำ�กัดในการวิจัย
1. สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยตามกรอบสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นเป็นกรอบกว้าง ๆ
ดังนัน้ เมือ่ ต้องนำ�สูก่ ารปฏิบตั จิ ริง จำ�เป็นจะต้องวิเคราะห์สมรรถนะย่อยอย่างละเอียดก่อน และจัดทำ�
ลำ�ดับของสมรรถนะ ระดับพฤติกรรมของผู้เรียน และรายละเอียดในการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
เพื่อสะดวกสำ�หรับครูผู้สอนที่จะนำ�ไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนต่อไป
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำ�เนินการทดลองเป็นระยะเวลาสั้นเพียง 3 เดือน จึงไม่สามารถเห็น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย กรอบสมรรถนะผู้เรียน ผลการทดลองใช้
กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนในการพัฒนาผูเ้ รียน และข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผูเ้ รียน
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. หน่วยงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง สามารถนำ�ผลการวิจยั ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาครูให้มคี วาม
สามารถในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะ เป็นผูเ้ รียนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (คุณลักษณะของ
คนไทย 4.0 ) ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ

นิยามศัพท์เฉพาะ
สมรรถนะ (Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการนำ�ความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงออก
ทางพฤติกรรม การปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ
เจตคติ คุณลักษณะ และศักยภาพต่าง ๆ ทีท่ �ำ ให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคล ประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่มีความสำ�คัญ เนื่องจาก
เป็นสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้เรียนทุกคน เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การทำ�งาน และการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงลักษณะของ
ความเป็นกลางที่สามารถพัฒนาข้ามกลุ่มหรือผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ หรือนำ�ไปประยุกต์
ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร (Thai Language for Communication)
หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ ในการติดต่อ เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบ
ตัว ผ่านการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เพื่อรับ แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก
นึกคิด โดยใช้ความรู้ทางหลักภาษา และการใช้ภาษา ร่วมกับประสบการณ์ของตน ตามช่วงวัย
ผ่านการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และแก้ปญ
ั หา อย่างมีสติ เท่าทัน และสร้างสรรค์เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารมีชวี ติ
ที่มีคุณภาพ และการทำ�ประโยชน์ ให้แก่ตนเอง และสังคมไทยรวมทั้งการใช้ภาษาไทยผ่านการฟัง
ดู พูด อ่าน และเขียน ในการเข้าถึงองค์ความรู้ของสังคมไทย ภาคภูมิ ผูกพัน และสืบสานสิ่งที่ดีงาม
อีกทั้งสะท้อนความเป็นไทยออกมาในผลงานต่าง ๆ ที่ตนผลิต
สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน (Mathematics in Everyday Life)
หมายถึง การบูรณาการเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์กับอีก หลาย ๆ สาขาวิชาเข้าด้วยกันเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการนำ�ความรู้ไปเชื่อมกับปัญหา สถานการณ์ในชีวิตประจำ�วัน
ทีผ่ เู้ รียนพบ ทำ�ให้ผเู้ รียนมองเห็นสะพานเชือ่ มระหว่างคณิตศาสตร์กบั โลกทีเ่ ป็นจริง เป็นการประยุกต์
เพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน หรือใช้ในการทำ�งานที่เหมาะสมตามวัย
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สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific
Inquiry and Scientific Mind) หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อการแสวงหาความรู้หรือคำ�ถามที่ต้องการ อาจมีการใช้และสร้างแบบจำ�ลอง เพื่อความเข้าใจ
เรื่องราวในธรรมชาติ มีการใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้านสู่การตัดสินใจ ได้คำ�ตอบ ตลอดจน
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำ�วัน ด้วยการเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ มีเหตุผล รวมทั้งมีจินตนาการ
สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (English for Communication) หมายถึง
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการรับสาร และการส่งสาร การมีปฏิสัมพันธ์ มีกลยุทธ์ในการติดต่อ
สื่อสาร สามารถสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์
และวัฒนธรรมไทย ไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์และมั่นใจ
สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal
Growth) หมายถึง ความสามารถที่จำ�เป็นในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดย
การน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างความสมดุลและพอดีในการใช้ชวี ติ มีการรูจ้ กั
ตนเองทั้งจุดเด่นและจุดบกพร่องและนำ�มาใช้ในการกำ�หนดเป้าหมายของชีวิต กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น
มีสติสัมปชัญญะ บริหารจัดการ และดำ�เนินชีวิตสู่เป้าหมาย มีการน้อมนำ�หลักศาสนาที่ตนนับถือ
มาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วในการดำ�รงชีวติ มีการปรับตัวและฟืน้ คืนสภาพอย่างรวดเร็วเมือ่ เผชิญกับปัญหา
และความเปลีย่ นแปลง สามารถป้องกันและหลีกเลีย่ ง จากภัยต่าง ๆ สร้างปฏิสมั พันธ์ทดี่ ี พร้อมเกือ้ กูล
ช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความสุขในการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคม
ได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าทีม่ กี ารพัฒนาตนเองให้มชี วี ติ อย่างสมดุลทุกด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสุนทรียะ มีความพึงพอใจในการใช้ชีวิต นับถือตนเอง พึ่งพา
ตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงามของธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม เห็นความสำ�คัญ มีส่วนร่วม ในการรักษา สืบทอด ส่งต่อ ทะนุบำ�รุงรักษาวัฒนธรรม
ให้ดำ�รงสืบทอดต่อไปได้
สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and
Entrepreneurship) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมสำ�หรับ
การทำ�งาน การประกอบอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลสังคม โดยบุคคลต้องรู้จักความ
ถนัด และความสนใจของตนเอง และนำ�สู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง การพัฒนาทักษะ
ในการทำ�งาน การทำ�งานด้วยการพึ่งพาตนเอง ยึดหลักการบริหารจัดการ และการนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน เป็นการประกอบการที่เน้นนวัตกรรม การสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง มีจรรยาบรรณพร้อมรับผิดชอบสังคม

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

6

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 1 บทนำ�

สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills
and Innovation: HOTS Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking) หมายถึง
ทักษะการนิยาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การหาแบบแผน การจัดระบบโครงสร้าง การสร้าง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งออกเป็นทักษะย่อย 3 ด้าน ได้แก่
1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการคิดที่มุ่งไปที่การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เหตุผล และหลักฐานของเรื่องที่พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด
มีประเด็นอะไร ทีเ่ ป็นจุดอ่อน สามารถโต้แย้งได้โดยมีหลักฐานสนับสนุน ซึง่ ผลการวิพากษ์ และประเมิน
ข้อมูลนี้ จะเป็นข้อมูลสำ�คัญ ที่นำ�ไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ความเหมาะสมตามหลัก
กฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม ความเชือ่ และบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม อันจะนำ�ไปสู่
การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
2) ทักษะการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิดที่มุ่งไปที่ความเข้าใจเหตุและผลของปัญหา
การแก้ปัญหาให้ได้ผลจะต้องหาต้นเหตุของปัญหานั้น และขจัดที่เหตุซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่เหมาะสม
เมื่อได้วิธีการที่น่าจะดีที่สุดแล้ว ก็ต้องวางแผนดำ�เนินการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอน
และลงมือทำ�ตามแผนนัน้ เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปผล ปรับปรุง จนบรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
3) ทักษะการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดทีต่ อ้ งอาศัยจินตนาการ และทักษะพืน้ ฐาน
ด้านการคิดคล่อง คิดยืดหยุน่ คิดหลากหลาย รวมทัง้ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพือ่ ให้ได้สงิ่ ใหม่
ที่แตกต่างไปจากเดิม ดีกว่า มีประโยชน์ มีคุณค่ามากกว่าเดิม การคิดริเริ่มอาจเป็นการปรับ
หรือประยุกต์ของเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ หรืออาจเป็นการต่อยอดจากของเดิม หรือเป็นการริเริ่ม
สิ่งใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้
สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and
Digital Literacy: MIDL) คือ ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ สร้าง และใช้สื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรู้เท่าทันตนเอง
รู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทันสังคม โดยเฉพาะสื่อซึ่งมีการพัฒนาอย่างซับซ้อน กลายเป็นสื่อหลอม
รวม (Convergence) สามารถจำ�แนกสมรรถนะของผู้เรียนตามช่องทางและลักษณะของสื่อได้
3 ประการคือ 1) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) คือ ความสามารถในการอ่านสื่อให้ออก
มีทกั ษะ ในการเข้าถึงสือ่ วิเคราะห์สอื่ ตีความเนือ้ หาของสือ่ ประเมินคุณค่าและเข้าใจผลกระทบของสือ่
และสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ 2) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) คือ
ความสามารถในการประเมิน เลือกใช้ และสือ่ สารข้อมูลในหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3) การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)
คือ ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูล
ประมวลผล และสร้างสรรค์ข้อมูลได้ หลากหลายรูปแบบ
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สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� (Collaboration
Teamwork and Leadership) หมายถึง การร่วมกันทำ�งาน ตามบทบาทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทีก่ �ำ หนดร่วมกัน อีกทัง้ ส่งเสริม บ่มเพาะความสัมพันธ์ทางบวก โดยผูเ้ กีย่ วข้องตระหนักในการสนับสนุน
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด พร้อมสนับสนุน เกื้อกูลกันทุกด้าน นอกจากนี้ต้องใส่ใจ
ในการประสานความคิด ประนีประนอม เสนอทางเลือก และแนวปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ สร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิก โดยต้องมีภาวะผู้นำ� ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคคล
ทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาและใช้มนุษยสัมพันธ์ทดี่ เี พือ่ ชีแ้ นะแนวทางให้ไปสูเ่ ป้าหมาย และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเองและนำ�จุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ปฏิบัติงาน ในฐานะสมาชิกกลุ่มที่ดี เพื่อให้
บรรลุผลสำ�เร็จร่วมกัน
สมรรถนะหลักด้านพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง / ตืน่ รูท้ มี่ สี �ำ นึกสากล (Active Citizen with Global
Mindedness) หมายถึง พลเมืองที่ตระหนักในศักยภาพของตนเอง ศรัทธา และเชื่อเรื่องศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ การอยูร่ ว่ มกันท่ามกลางความหลากหลาย มีความรู้ ความสามารถเชิงการเมืองทีเ่ อือ้
ให้สามารถอยูร่ ว่ มกันและปกครองกันเอง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความเป็น
เหตุเป็นผล มีส�ำ นึกการเป็นเจ้าของประเทศ ร่วมกันปรึกษาหารือเพือ่ แสวงหาแนวทางการแก้ปญ
ั หา/
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หรือพัฒนาสร้างสรรค์สังคมโดยรวมร่วมกันในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน
ท้องถิ่น ประเทศชาติ อาเซียนและโลก เห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงที่ส่งผลถึงกันและกันทั้งหมด
แนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่ห้องเรียน หมายถึง วิธีการในการออกแบบการจัด
การเรียนการสอนโดยนำ�กรอบสมรรถนะหลัก มาสู่การพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนและในโรงเรียน
ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความถนัด ความพร้อม และบริบทโรงเรียน โดยแบ่งออกได้ 4 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 : งานเดิมเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ (การนำ�สมรรถนะมาสอดแทรก
ในการสอนปกติ) เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียน
นั้นเข้าไป และอาจปรับกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งขึ้น
หรือได้สมรรถนะอื่นเพิ่มมากขึ้น
แนวทางที่ 2 : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด (การออกแบบการสอนที่บูรณาการ
ทั้งสมรรถนะ สาระการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ของหลักสูตร) เป็นการสอนโดยนำ�สมรรถนะและตัวชี้วัด
ที่สอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะ
ตามที่ตัวชี้วัดกำ�หนดไว้ พร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำ�เป็นต่อชีวิตของเขา
แนวทางที่ 3 : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ (การออกแบบการสอน หน่วยบูรณาการ
ที่ครอบคลุมการสอนสมรรถนะทั้งสิบด้าน) เป็นการสอนโดยนำ�สมรรถนะหลักทั้งสิบด้านเป็นตัวตั้ง
และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการ ที่ช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 1 บทนำ�

แนวทางที่ 4 : สมรรถนะชีวติ ในกิจวัตรประจำ�วัน (การพัฒนาผูเ้ รียนผ่านกิจวัตรประจำ�วัน
ในโรงเรียน) เป็นการอบรมสั่งสอนที่ครูจงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเข้าในกิจวัตรประจำ�วัน
ของผู้เรียน
โรงเรียนร่วมทดลอง หมายถึง สถานทีท่ จี่ ดั การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น จำ�นวน
6 โรงเรียน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, สังกัดสำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครอบคลุมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
กรอบแนวคิดในกำรวิ
จัย จัย
-

การประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากกลุ่มผู้เกีย่ วข้องผ่านทางไลน์ กอปศ. และการประชุมรับฟังความคิดเห็ น
การศึกษาวรรณคดีที่เกี่ยวข้องและการศึกษาประสบการณ์จากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานกับหลักการสาคัญ 6 ประการ
กระบวนการกาหนดสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น
กรอบสมรรถนะหลัก
นภาษาไทยเพื่ออ่ การสื
การสื่อสาร
1.1.ด้ด้าานภาษาไทยเพื
2.2.ด้ด้าานคณิ
�วัน
นคณิตตศาสตร์
ศาสตร์ใในชี
นชีวิตประจำ
ประจาวั
3.3.ด้ด้าานการสื
บ
สอบทางวิ
ท
ยาศาสตร์
ละจิตตวิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
นการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์แและจิ
4.4.ด้ด้าานภาษาอั
ง
กฤษเพื
อ
่
การสื
อ
่
สาร
นภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
5. ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
5. ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน

ฒนำแนวทำงกำรน
ำกรอบสมรรถนะ ก
• • การพักำรพั
ฒนาแนวทางการนำ
�กรอบสมรรถนะหลั
หลักยสูน่หอและตั
้ งเรียนวและตั
วอย่ำงแผนกำรสอน
สู่ห้องเรี
อย่างแผนการสอน
แนวทำงที่ 1 งานเดิ
งานเดิมเป็นฐาน
แนวทางที
ฐาน ผสานสมรรถนะ
ผสานสมรรถนะ
แนวทางที
ฐานผสานตั
ผสานตัวชีว้วชีัด้วัด
แนวทำงที่ 2 สมรรถนะเป็
สมรรถนะเป็นฐาน
แนวทางที
ผสานหลายสมรรถนะ
แนวทำงที่ 3่ 3บูรบูณาการ
รณาการผสานหลายสมรรถนะ
แนวทางที
ในกิจจวัวัตตรประจ
รประจำาวั�นวัน
แนวทำงที่ 4่ 4สมรรถนะชี
สมรรถนะชีววิติตในกิ
• การจัดทำ�สื่อต้นแบบ สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้
• กำรจัดทำสือ่ ต้นแบบ สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้

1.
2.
3.
4.

10 สมรรถนะ
ด้านทักพษะอาชี
พและการเป็
นผู้ประกอบการ
6. ด้านทั6.กษะอาชี
และการเป็
นผู้ประกอบการ
7. ด้านทั7.กษะการคิ
ดขั้นสูงและนวั
ตกรรมตกรรม
ด้านทักษะการคิ
ดขั้นสูงและนวั
8. ด้านการรู
าทันสืเ้ ท่่อาสารสนเทศ
และดิจและดิ
ิทัล จิทัล
8. ด้า้เท่นการรู
ทันสื่อ สารสนเทศ
9. ด้านการทำ
�
งานแบบรวมพลั
ง
เป็
น
ที
ม
และมี
าวะผู้นำ� ้นา
9. ด้านการทางานแบบรวมพลัง เป็นทีม ภและภาวะผู
10. ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง / ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล
10. ด้านพลเมืองตืน่ รูท้ ี่มีสานึกสากล

กกำร
ารทดลองใช้
ดตามผล
ทดลองใช้กรอบสมรรถนะและติ
กรอบสมรรถนะและติ
ดตำมผล

• การอบรมปฏิ
บัตบิกัตารครู
• กำรอบรมปฏิ
ิกำรครูและผู
และผู้บ้บริหริหารสถานศึ
ำรสถำนศึกกษา
ษำ
1)1) สร้สร้าางความรู
งความรู้ ้ ความเข้
ความเข้าาใจ
ใจ เกี
เกี่ย่ยวกั
วกับบสมรรถนะหลั
สมรรถนะหลักก
2)2) สร้
งความเข้าาใจในการน
ใจในการนำ
�สมรรถนะสู
ดการเรี
สร้าางความเข้
าสมรรถนะสู
่การจั่กดารจั
การเรี
ยนการยน
การสอน
4
แนวทาง
สอน 4 แนวทาง
• การทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนชั้น ป.1-3
• กำรทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนชั้น ป.1-3
1) ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอน 4 แนวทาง
1) ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอน 4 แนวทาง
2) ครูจัดทาแผนการสอนนาสมรรถนะสู่ห้องเรียน
2) ครูจัดทาแผนการสอนนาสมรรถนะสู่ห้องเรียน
3) ครูทดลองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะ
3) ครูทดลองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะ
• การนิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม แนะนำ�
• กำรนิเทศติดตำม ประเมินผล หนุนเสริม แนะนำ
1) นิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม โดยผู้บริหาร
1) นิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม โดยผู้บริหาร
2) นิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม โดยคณะผู้วิจัย

การวิ
และถอดบทเรี
กำรวิเคราะห์
เครำะห์/สั/งสัเคราะห์
งเครำะห์
และถอด ยน
- บทเรี
การศึยนกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลจาก
การนิกเทศติ
ประเมิ
นผล หนุข้นอเสริ
- การศึ
ษา วิดเตาม
คราะห์
/สังเคราะห์
มูลม
โดยคณะผู้วิจัย
จากการนิเทศติดตาม ประเมินผล หนุน
- การวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลจากการ Focus
เสริม โดยคณะผู้วจิ ัย
Group
เคราะห์ย/นการดาเนิ
สังเคราะห์นงานของโรงเรี
ข้อมูลจาก ยน
- - การวิ
การถอดบทเรี

การ Focus Group
- การถอดบทเรียนการดาเนินงานของ
โรงเรียน

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเหมาะสมของกรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ ในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
กระบวนการและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 ระดัดบประถมศึ
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิ
ในการวิจัย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การดำ�เนินการวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บริบทการศึกษาไทย
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
3. หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย
4. สมรรถนะและหลักสูตรฐานสมรรถนะ
		 4.1 ความหมายของสมรรถนะ
		 4.2 ความสำ�คัญของสมรรถนะ
		 4.3 ประเภทของสมรรถนะ
		 4.4 สมรรถนะสำ�คัญของประเทศต่าง ๆ
		 4.5 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
				 1) ความหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
				 2) ความเป็นมาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
				 3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
				 4) ลักษณะสำ�คัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
				 5) การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
				 6) แนวคิดสำ�คัญที่บ่งบอกการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
				 7) แนวคิดการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
				 8) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
				 9) กลวิธีการจัดการเรียนการสอน (Delivery Strategies)
				 10) แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
				 11) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
				 12) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ
				 13) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศไทย
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 5.1 งานวิจัยในประเทศ
		 5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ

1. บริบทการศึกษาไทย
การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความ
สำ�คัญกับบริบทการศึกษาของไทย คือ นโยบายและความต้องการระดับชาติ ในที่นี้ประกอบด้วย
6 ประการคือ 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 5) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และ
6) ข้อกำ�หนดคุณภาพด้านการศึกษา รายละเอียด ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุประเด็นต่าง ๆ ไว้ดังนี้
		 หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
		 มาตรา 50 ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ 10 ประการ ได้แก่ (1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (3) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ (5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำ�การใดที่อาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม (7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำ�คัญ (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ
		 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
		 มาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
		 มาตรา 54 รัฐต้องดำ�เนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย โดยวรรคสามได้กล่าวถึงรัฐ
ต้องดำ�เนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
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การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และจัดให้มกี ารร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชน
ในวรรคสี่ กล่าวถึง การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชีย่ วชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
		 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
		 มาตรา 57 วรรคสอง กล่าวถึง รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่
สาธารณะสำ�หรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการด้วย
		 มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไก
ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ
		 มาตรา 71 วรรคสอง รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
และความสามารถสูงขึ้น
		 มาตรา 74 กล่าวถึงรัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำ�งานอย่างเหมาะสม
กับศักยภาพและวัยและให้มีงานทำ�
		 มาตรา 75 รั ฐ พึ ง จั ด ระบบเศรษฐกิ จ ให้ ป ระชาชนมี โ อกาสได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ และในวรรคสาม ระบุว่า
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคำ�นึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน
		 มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทำ�บริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบ
การใช้อำ�นาจรัฐ การต่อต้าน การทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง
และการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน (สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560)
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จากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถสรุปเกี่ยวกับ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ว่า คนไทยมีหน้าที่พิทักษ์รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
รักษาผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติ ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่
และเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ นอกจากคนไทยจะมีความรู้และทักษะแล้ว
ยังควรมีการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง / ตื่นรู้ (Active Citizen) ทั้งนี้ รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการทำ�งานอย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัย พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชน
2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
		 อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 บนพื้นฐานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
ในด้านต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสีย่ ง
รวมถึงภัยคุกคาม ความท้าทายในด้านต่าง ๆ การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
ไปในอนาคต ทั้งจากมุมมองด้านสภาพสังคมไทย คุณลักษณะของคนไทย ความก้าวหน้า
ของการพัฒนา ลักษณะปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน
รูปแบบทางธุรกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ และสาขาการผลิตและบริการที่โดดเด่น ประกอบด้วย
(1) คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล มีรายได้สูง มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข (2) สังคมไทย
ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม การพัฒนามีความครอบคลุมทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (3) ประเทศไทย
มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก บนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
มีความโดดเด่นในเศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และบริการสุขภาพคุณภาพสูง โดยมีลักษณะของสังคมประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น
และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความหลากหลาย ครอบคลุม และแข็งแกร่ง (4) พื้นที่พัฒนา
พิเศษ ภาคและเมืองมีความ โดดเด่น มีเมืองสีเขียว แข่งขันได้ และน่าอยู่ส�ำ หรับทุกคนกระจาย
ทั่วทั้งประเทศ (5) สังคมและเศรษฐกิจไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) (6) ประเทศไทยมีความเป็น
สากล เป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาที่มบี ทบาทสร้างสรรค์ และมีบทบาทสำ�คัญในเวทีโลก (7) มีความมัน่ คง
ในด้านอาหาร นํ้า และพลังงาน และเป็นประเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยในทุกระดับและทุกด้าน
และ (8) มีภาครัฐที่กระทัดรัด ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการที่จะก้าวเดินไป
ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนไทยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยมีประเด็นการพัฒนาสำ�คัญที่เป็นคานงัดหรือ
ตัวพลิกโฉมประเทศประเด็นแรก คือ การพัฒนาคน/ทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย และเป็น
การพัฒนาในทุกมิติ ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สุขภาพกายและจิตใจ และจิตวิญญาณอย่างจริงจัง
เพื่อให้คนไทยเป็นคนคุณภาพอย่างแท้จริง
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เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพของคนไทย พบว่า คนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
โดยจำ�นวนเด็กปฐมวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยกว่าร้อยละ 27.5
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู้และเวลาในการเลี้ยงดู อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ส่วนกลุม่ เด็กวัยเรียนมีปญ
ั หาด้านความสามารถทางเชาวน์ปญ
ั ญา (IQ) และ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่ามาตรฐาน โดยมีระดับ IQ เท่ากับ 93.1 ระดับ EQ
เท่ากับ 45.12 รวมถึงมีคะแนน O-NET ตํ่ากว่าร้อยละ 50 มีคะแนน PISA ปี 2015 ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
OECD ค่อนข้างมาก และตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2015 พบว่า คะแนน PISA ในทั้งสามด้านที่ใช้ในการสอบ
มีแนวโน้มลดลง ส่วนวัยรุน่ มีปญ
ั หาการตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร ปัญหายาเสพติด สำ�หรับกลุม่ วัยแรงงาน
มีปญ
ั หาผลิตภาพแรงงานตํา่ โดยจากการจัดลำ�ดับของ IMD ในปี 2017 พบว่า ประเทศไทยมีผลิตภาพ
แรงงานอยู่ลำ�ดับที่ 57 จาก 63 ประเทศ มีสาเหตุสำ�คัญจากทักษะและสมรรถนะไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน (Mismatching) และแรงงานไทยทั้งที่เป็นแรงงานฝีมือและ
แรงงานกึ่งฝีมือยังมีทักษะตํ่ากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการ ทั้งทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และการคำ�นวณ ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ และความ
สามารถเฉพาะในวิชาชีพ ในขณะทีก่ ลุม่ ผูส้ งู อายุมปี ญ
ั หาทางสุขภาพและมีแนวโน้มอยูค่ นเดียวมากขึน้
นอกจากนี้ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำ�นวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา (Expected Years of
Schooling) เพิ่มจาก 11.2 ปี ในปี 2543 เป็น 13.6 ปี ในปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามการศึกษาไทย
ทุกระดับยังมีปญั หาเชิงคุณภาพทีต่ อ้ งเร่งแก้ไข เพราะมีปญั หาเรือ่ งหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นการท่องจำ� ไม่สอนกระบวนการคิด ทำ�ให้ขาดความคิดสร้างสรรค์และทักษะทีจ่ �ำ เป็นอืน่ ๆ ปัจจัย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพยังกระจายไม่ทวั่ ถึง โดยเฉพาะในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการใช้อินเทอร์เน็ต
ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 26 ล้านคน แต่เป็นการใช้เพื่อการอ่านหาความรู้ เพียงร้อยละ 31.7
และอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ 81.8 โดยอ่านเฉลี่ยวันละ 37 นาที
ในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการทำ�งาน
ระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระทำ� เป็นต้น มีความ
สำ�คัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการดำ�รงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้ม
ว่าเทคโนโลยีพื้นฐาน ใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
พลังงานและสิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่ สาร และดิจทิ ลั จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ โปรแกรมอัจฉริยะที่ สามารถคิดและทำ�งานแทนมนุษย์
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เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า (Advanced Robotics) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and
Near - Autonomous Vehicles) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นต้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2561 - 2580) ได้กล่าวถึงการพัฒนาและแสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณ
ุ ภาพ
พร้อมสำ�หรับวิถชี วี ติ ในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต นอกจากนี้ ยังได้มีการกำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประการ ได้แก่
		 1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การดำ�เนินชีวิต
		 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย
มีความรอบรูท้ างการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวติ และการวางแผนทางการเงินทีเ่ หมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติ
ให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำ�ผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการพัฒนาประเทศ
		 3) ปฏิรปู กระบวนการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุง่ เน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่
การเปลีย่ นบทบาทครู การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวติ การสร้างความตืน่ ตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำ�แหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
		 4) การตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของมนุษย์ทหี่ ลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์
ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษา
กลุม่ ผูม้ คี วามสามารถพิเศษของพหุปญ
ั ญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน
ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถ
ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
		 5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี ครอบคลุมทัง้ ด้าน กาย ใจ สติปญ
ั ญา และสังคม
มุง่ เน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารมีศกั ยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ทีด่ ไี ด้ดว้ ยตนเอง พร้อมทัง้ สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี
และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม		
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		 6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แสดงให้เห็นถึงสภาพของคุณภาพคนไทยในปัจจุบันที่ยังมีปัญหา
ด้านทักษะ รวมทัง้ สถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต
ซึ่งก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
		 หลักการพัฒนาประเทศที่สำ�คัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีวิสัยทัศน์
ทีส่ อดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ิ (สาํ นักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
		 1) เพือ่ วางรากฐานให้คนไทยเป็นคนทีส่ มบูรณ์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
		 2) เพือ่ ให้คนไทยมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รบั ความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน
มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
		 3) เพือ่ ให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยัง่ ยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า
		 4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
		 5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำ�งาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
		 6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
		 7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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		 ทัง้ นี้ ได้มกี ารกำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในด้านการพัฒนาคน
โดยมุง่ เน้นให้คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะเป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์ มีวนิ ยั มีทศั นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ทีด่ ขี องสังคม มีความเป็นพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง/ตืน่ รู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรูเ้ ท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทำ�ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ได้แก่
		 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำ�คัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มคี วามสมบูรณ์ เพือ่ ให้คนไทยมีทศั นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ทีด่ ขี องสังคม ได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา
ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ปรับเปลีย่ นค่านิยมคนไทยให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความ
สามารถในการดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้ง
ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
		 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เน้นเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความ
สามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน (สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
		 จากการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้มีการทบทวนผลการพัฒนา
การศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2559 พบว่า ประเทศไทยยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนอีกหลายด้าน รวมทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานมีคะแนนตํา่ กว่าค่าเฉลีย่ มาก และตาํ่ กว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณภาพของกำ�ลังแรงงานอายุ
15 ปีขึ้นไป ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำ�ให้เกิดปัญหาด้านแรงงาน
		 แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยึดหลัก
สำ�คัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
หลักการจัดการศึกษาเพือ่ ความเท่าเทียมและทัว่ ถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for
Education) อีกทัง้ ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม
โดยนำ�ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำ�คัญในการจัดทำ�แผน
การศึกษาแห่งชาติ โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดำ�รงชีวติ อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคณ
ุ ลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพือ่ พัฒนาสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รูร้ กั สามัคคี และร่วมมือผนึกกำ�ลังมุง่ สูก่ ารพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนำ�ประเทศไทยก้าวข้าม
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมลํ้าภายในประเทศลดลง
		 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติ ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียนและเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ในเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
		 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) การคิดเลขเป็น (Arithmetics)
		 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และทักษะในการแก้ปญั หา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – Cultural Understanding) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การทำ�งานเป็นทีม และภาวะผูน้ �ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความ
มีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
		 แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์
หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุด
มุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าว โดยมีการกล่าวถึงการผลิตและพัฒนา
คุณภาพคนในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 5 ดังนี้
		 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำ�ลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย คือ กำ�ลังคนมีทักษะที่สำ�คัญจำ�เป็น
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
		 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และมีสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิม่ ขึน้ มีระบบและกลไกการทดสอบ
การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผูเ้ รียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุม่ เป้าหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
		 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายให้คนทุกช่วงวัย มีจติ สำ�นึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และนำ�แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสือ่ การเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำ�แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
5) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
		 มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ และให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการกำ�หนดมาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริม กำ�กับ ดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
		 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กำ�หนดผ่านกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึด
เป็นแนวทางสำ�หรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา
		 การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ
ผู้เรียน อันเป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษา ตลอดถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกำ�หนดแนวคิด ปรัชญา
และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ตามความถนัดของผู้เรียน
		 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องมีการสนับสนุน กำ�กับ ติดตาม ประเมินและ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไก
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่เหมาะสม ตามแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมทีค่ รอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาทีต่ อ่ เนือ่ งกัน นอกจากนี้
สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสำ�คัญในการพัฒนาครูให้มคี ณ
ุ ภาพ จะมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมครูก่อนประจำ�การ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำ�การให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา
		 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE)
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำ�รงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ
เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ
3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นตํ่าดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ รียนรู้ : เป็นผูม้ คี วามเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทกั ษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ ก้าวทันโลก
ยุคดิจทิ ลั และโลกในอนาคตและมีสมรรถนะ (Competency) ทีเ่ กิดจากความรู้ ความรอบรูด้ า้ นต่าง ๆ
มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ
บนพืน้ ฐานของความพอเพียง ความมัน่ คงในชีวติ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
		 (2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม : เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21
ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม
		 (3) พลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง : เป็นผูม้ คี วามรักชาติ รักท้องถิน่ รูถ้ กู ผิด มีจติ สำ�นึกความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
		 โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและ
สะสมตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการอาชีวศึกษา จนถึงระดับ
อุดมศึกษา (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)
6) ข้อกำ�หนดคุณภาพด้านการศึกษา
		 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน กำ�กับ ติดตาม ประเมิน
และพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุง่ เน้นความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้ (Accountability)
มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียน
การสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจน
ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสม
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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แต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา
ทีต่ อ่ เนือ่ งกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสำ�คัญในการพัฒนาครูให้มคี ณ
ุ ภาพ
จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจำ�การ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำ�การ
ให้มสี มรรถนะทางวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับการจัดการเรียนรูย้ คุ ใหม่ เพือ่ ผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ของการศึกษา
		 ความรูแ้ ละความรอบรู้ คือ ชุดความรูท้ จี่ �ำ เป็นสำ�หรับการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ตนเอง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐาน (ภาษา การคำ�นวณ การใช้เหตุผล) และความรู้
ตามหลักสูตร 2) การรู้จักตนเอง 3) ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่น ชุมชน สภาพภูมิสังคม
ภูมิอากาศ ประเทศชาติ ประชาคมโลก 4) ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การเงิน สารสนเทศ และ 5) ความรู้เรื่องการงานอาชีพ
		 หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมการจัดทำ�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐาน
หลักสูตร เพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านคุณภาพผู้บริหารและครูอาจารย์ ความเหมาะสมของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนการสอน โดยมีการกำ�กับ ติดตาม
และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
		 จากการศึกษาทบทวนกรอบนโยบายและแผนแม่บทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนในอนาคต การที่จะพัฒนาคนให้ได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กรอบแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบทิศทางของ
แผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งนำ�พาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า
คนไทยจะต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ และสติปัญญา มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ที่สมบูรณ์ รวมทั้งมีสมรรถนะของการเป็นแรงงาน ทักษะสูง (Sophisticated Worker)
นวัตกร (Innovator) นักคิด (Thinker) และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) คนไทยทุกคนได้รับการ
ศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีความสามารถในการทำ�งานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัย เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและใส่ใจสังคม ดำ�รงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้ รัฐมีหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้พร้อม ทั้งจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมาย
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2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ประกอบด้วย 1) ความหมายของหลักสูตร 2) ความสำ�คัญ
ของหลักสูตร 3) ประเภทและรูปแบบของหลักสูตร และ 4) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
รายละเอียดดังนี้
1) ความหมายของหลักสูตร
		 คำ�ว่า “หลักสูตร” แปลมาจากคำ�ในภาษาอังกฤษว่า “Curriculum” มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาตินว่า “Currere” หมายถึง “Running Course” หรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้นำ�ศัพท์นี้
มาใช้ในทางการศึกษาว่า “Running Sequence or Learning Experience” (Armstrong, 1986)
หลักสูตรเป็นศัพท์ทางการศึกษาคำ�หนึ่งที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย และมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายและ
แตกต่างกันไป
		 นักการศึกษา ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับทัศนะ ความเชื่อ
แนวคิด ปรัชญาและประสบการณ์ ซึ่งสามารถประมวลความหมายของหลักสูตรที่สำ�คัญได้ดังนี้
		 Good (1973) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการคือ
		 ประการแรก หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชา ที่จัดไว้เป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา เช่น หลักสูตร
สังคมศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา เป็นต้น ความมุง่ หมายของหลักสูตรในข้อนีห้ มายถึงหลักสูตรเป็นวิชา
		 ประการทีส่ อง หลักสูตร คือ เค้าโครงทัว่ ไปของเนือ้ หาหรือสิง่ เฉพาะทีจ่ ะต้องสอนซึง่ โรงเรียน
จัดให้แก่เด็ก เพือ่ ให้มคี วามรูจ้ บระดับชัน้ หรือให้รบั ประกาศนียบัตร เพือ่ ให้เข้าเรียนต่อในทางวิชาชีพ
ต่อไป ความหมายในข้อนี้หมายถึง หลักสูตรทั้งฉบับรวมทุกวิชาเข้าด้วยกัน
		 ประการสุดท้าย หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือการจัดประสบการณ์ที่กำ�หนดไว้ ซึ่งนักเรียนได้
เล่าเรียนภายใต้การแนะนำ�ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ความหมายในข้อนี้ หมายถึงหลักสูตร
ทั้งฉบับ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิชาส่วนหนึ่ง และประสบการณ์อีกส่วนหนึ่ง
		 Beane (1986) สรุปความหมายของหลักสูตรไว้โดยใช้เกณฑ์ความเป็นรูปธรรมไปสูน่ ามธรรม
และจากการยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางไปสู่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้อธิบายไว้ดังนี้
		 1) หลักสูตร คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
		 2) หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการในการจัดการศึกษา
		 3) หลักสูตร คือ การเรียนรู้ที่กำ�หนดไว้อย่างมีความหมาย
		 4) หลักสูตร คือ ประสบการณ์ของผู้เรียน
		 Taba (1962) ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล และอืน่ ๆ เพือ่ ให้บรรลุถงึ จุดมุง่ หมายอันใหม่ทวี่ างไว้ การเปลีย่ นแปลง
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หลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ
และการเปลีย่ นแปลงหลักสูตรนีจ้ ะมีผลกระทบทางด้านความคิดและความรูส้ กึ นึกคิดของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลีย่ นแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดย ไม่เปลีย่ นแปลง
แนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร ”
		 กรมวิชาการ (2544) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ใน 2 ลักษณะ คือ ความหมาย
ในวงกว้างและความหมายในวงแคบ ความหมายในวงแคบหมายถึง วิชาหรือเนื้อหาวิชาต่าง ๆ
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดให้เรียนในแต่ละชัน้ เรียนว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด ความหมาย
ในวงกว้างหมายถึง ประสบการณ์ทงั้ มวลทีโ่ รงเรียนจัดให้นกั เรียนทัง้ ในและนอกห้องเรียนเพือ่ ให้นกั เรียน
ได้มคี วามรูท้ กั ษะ เกิดความคิดและทัศนคติทดี่ อี นั จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวติ ดังนัน้ หลักสูตรจึงมีความหมาย
รวมถึงเอกสารหลักสูตรกระบวนวิธกี ารสอนของครู กระบวนการเรียน ของผูเ้ รียนและการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
		 รุจิร์ ภู่สาระ (2546) หลักสูตร หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นเพราะความสามารถส่วนตัวของครู สภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน
		 สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) กล่าวถึง หลักสูตรควรประกอบด้วยหลักสูตรแม่บท ได้แก่ข้อกำ�หนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การประเมินผล
		 จากการให้ความหมายของนักการศึกษาสรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง วิชาและเนื้อหาวิชา
ที่กำ�หนดมวลประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ
หรือผ่านการยกร่างอย่างเป็นระบบประกอบด้วย รายละเอียดของหลักการ จุดหมายโครงสร้างเนือ้ หา
กิจกรรม แนวทาง หรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผล รวมทั้ง
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนจัดให้และคาดหวัง
ให้เกิดขึ้นอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความคิดทักษะและกระบวนการในการปฏิบัติ
2) ความสำ�คัญของหลักสูตร
		 ในการจัดการศึกษาทุกระดับ บุคคลทุกคนที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างเล็งเห็นความสำ�คัญ
ของหลักสูตรเพราะหลักสูตรเป็นตัวกำ�หนดทิศทางให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของประเทศทีจ่ ดั ให้แก่
เยาวชนนั้นเน้นหนักไปทิศทางใด หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนเป็นแม่บทในการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริม
พัฒนาการทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถบำ�เพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
		 ปฎล นันทวงศ์ และไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (2543) สรุปความสำ�คัญของหลักสูตรว่า หลักสูตร
มีความสำ�คัญยิ่งในฐานะที่เป็นเอกสารที่กำ�หนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ซึง่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนาบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามที่พึงประสงค์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
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		 กาญจนา คุณารักษ์ (2540) หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทําให้ปรัชญาหรือ
ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ได้รับผลสมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพราะ
หลักสูตร มีความสาํ คัญในการช่วยพัฒนาบุคคลในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ ผูเ้ รียนอยูใ่ นวัยทีจ่ ะเป็นผูใ้ หญ่
หลักสูตรมีส่วนช่วยในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต หลักสูตร
ยังมีความสําคัญต่อสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย
		 สอดคล้องกับสุมิตร คุณานุกร (2536) กล่าวถึงความสำ�คัญของหลักสูตรว่า หลักสูตร
มีความสำ�คัญเพราะเป็นเครื่องชี้นำ�ทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษานำ�ไปปฏิบตั ิ อีกทัง้ ยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาและควบคุม
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
		 สรุปได้วา่ หลักสูตรมีความสำ�คัญในฐานะเป็นเครือ่ งชีแ้ นะแนวทางให้กบั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามจุดหมายที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร หรืออาจกล่าวได้ว่า หลักสูตร
เปรียบเหมือนเข็มทิศที่เป็นตัวกำ�หนดในเรื่องการจัดการเรียนการสอนว่าจะไปในทิศทางใด ในแต่ละ
สถานศึกษามีความแตกต่างกัน สถานที่แห่งใดจึงจะเหมาะสมที่จะทำ�ให้ผู้เรียนเป็นไปตามแนวทาง
ที่กำ�หนดได้มากที่สุด หรือตรงตามเป้าประสงค์ที่กำ�หนดไว้
3) ประเภทและรูปแบบของหลักสูตร
		 Ornstein and Hunkins (1993) ได้แบ่งลักษณะของการออกแบบหลักสูตรเป็น
3 ประเภท ประกอบด้วย หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และหลักสูตร
ที่เน้นปัญหาเป็นสำ�คัญ ดังนี้
		 3.1 หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา (Subject – Centered
Designs) เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำ�คัญของเนื้อหาวิชา การออกแบบหลักสูตรได้รับอิทธิพลจาก
ปรัชญาการศึกษา คือ สารัตถะนิยม (Essentialism) และนิรันตรนิยม (Perennialism) หลักสูตร
ที่เน้นเนื้อหาวิชา แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
				 3.1.1 หลักสูตรแบบรายวิชา (Subject Design) เป็นหลักสูตรทีเ่ ก่าแก่ และเป็นทีน่ ยิ ม
แพร่หลายมากทีส่ ดุ มีลกั ษณะการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็นรายวิชา เช่น วิชาภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย เป็นต้น
				 3.1.2 หลักสูตรแบบสาขาวิชา (Discipline Design) เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้น
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1960
การออกแบบหลักสูตรมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรรายวิชา แต่มีความแตกต่างกันที่หลักสูตร
สาขาวิชา จะมีจดุ เน้นลุม่ ลึกไปในศาสตร์ของแต่ละสาขา เช่น สาขาประวัตศิ าสตร์ หลักสูตรจะกำ�หนด
ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ประหนึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ วิชาชีววิทยาก็เรียน
เนื้อหาเชิงลึกในศาสตร์ของชีววิทยา การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นความคิดรวบยอด โครงสร้างเนื้อหา
และกระบวนการในศาสตร์ของชีววิทยา เป็นต้น
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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				 3.1.3 หลักสูตรหมวดวิชา (Broad Fields Design) นักออกแบบหลักสูตรพยายาม
จะแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา โดยนำ�วิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน มาจัดเข้าไว้ในหมวดวิชา
เดียวกัน เช่น ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ หน้าทีพ่ ลเมือง ศีลธรรม รวมอยูใ่ นหมวดสังคมศึกษา ชีววิทยา
ฟิสิกส์ เคมี รวมเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
				 3.1.4 หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlation Design) เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก
หลักสูตรหมวดวิชา โดยเน้นความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา ที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และนำ�
ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการเรียนเป็นรายวิชา ข้อดีของหลักสูตรแบบนี้คือ ผู้สอนมีการวางแผน
การสอนรวมกัน กิจกรรมการเรียนการสอนจัดได้กว้างมากขึ้น ตัวอย่างของหลักสูตรประเภทนี้ คือ
การนำ�เอาเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยกับวรรณคดีไทยบางตอนมาสานเนื้อหาให้คู่ขนานกันไปในเวลา
เดียวกัน โดยผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้รายวิชาหนึ่งไปสู่วิชาหนึ่งได้
				 3.1.5 หลักสูตรเน้นกระบวนการ (Process Design) เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นกระบวนการ
หรือทักษะกระบวนการ นักออกแบบหลักสูตรมีความเชื่อว่า การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
จะทำ�ให้ผู้เรียนสามารถนำ�กระบวนการนั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วันของเขาได้ ตัวอย่างของ
หลักสูตร เช่น หลักสูตรการคิดของเบเยอร์ได้แบ่งกลยุทธ์การคิดเป็น 3 วิธีคือ การคิดแก้ปัญหา
(Problem Solving) การตัดสินใจ (Decision Making) และการสร้างแนวคิด (Conceptualizing)
เป็นต้น
		 3.2 หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
(Learner – Centered Designs) เป็นหลักสูตรที่มองถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ คำ�นึงถึง
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยหลีกเลี่ยงหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชาเป็นตัวตั้ง
การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ จัดได้หลายประเภท ดังนี้
				 3.2.1 หลักสูตรเน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ (Child – Centered Designs) หลักสูตรได้แนวคิด
มาจากรุสโซ (Rousseau) ในต้นศตวรรษที่ 18 กล่าวว่า เด็กควรจะได้ศกึ ษาถึงธรรมชาติทอี่ ยูแ่ วดล้อม
ซึง่ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเขา นักการศึกษาทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ นี้ เช่น จอห์น ดิวอี้
(John Dewey) เฟเดอริค ฟรอเบล (Friedrich Froebel) และเปสตาลอสซี่ (Pestalozzi) เป็นต้น
การจัดเนื้อหาของหลักสูตรแบบนี้ จะมีการบูรณาการเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเน้นไปที่
ประสบการณ์ หรือปัญหาสังคม ความจำ�เป็นของชีวิต ทักษะชีวิต การปรับตัว และประสบการณ์ตรง
ของผู้เรียน ข้อดีของหลักสูตรนี้ คือ มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้กับเนื้อหา สิ่งที่เรียน
มีความสัมพันธ์กับปัญหาชีวิต และความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
และใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หาของตนเอง ส่วนข้อจำ�กัด คือ การจัดหลักสูตรทีย่ ดึ ความสนใจของผูเ้ รียน
เป็นตัวตัง้ จะไม่สามารถรับประกันได้วา่ ความต้องการของผูเ้ รียนจะเป็นไปตามทีส่ งั คมต้องการหรือไม่
และเป็นความยุ่งยากของสถานศึกษาที่จะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนทุกคน
				 3.2.2 หลักสูตรเน้นประสบการณ์ (Experience – Centered Designs) เป็นหลักสูตร
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับหลักสูตรเน้นกระบวนการ พัฒนามาจากแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ ทีเ่ น้นการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติของผู้เรียน กิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจัดขึ้นตามความสนใจ และความ
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ต้องการของผู้เรียน จึงจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะนำ�ไปสู่
การเรียนรู้และประสบการณ์อื่น ๆ ข้อดีของหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นำ�ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
				 3.2.3 หลักสูตรแบบจิตนิยม (Romantic / Radical Designs) เป็นหลักสูตรที่เน้น
ความเป็นธรรมชาติของผูเ้ รียน ให้ความสำ�คัญของบุคคลแต่ละคนว่าทุกคนมีอสิ ระในการเลือก สามารถ
กำ�หนดชีวิตของตนเองได้ เน้นความมีเสรีภาพอันสมบูรณ์และความเป็นเอกัตบุคคลของแต่ละคน
หลักสูตรควรช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว ตัดสินใจกระทำ�สิ่งต่าง ๆ ได้ กล้ายอมรับในสิ่งที่ตนทำ�
ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนให้รู้จักปัญหา และได้
ฝึกฝนให้ทำ�ในสิ่งที่ต้องออกไปเผชิญในชีวิตจริง นักการศึกษาที่มีแนวคิดลักษณะนี้ ได้แก่ เอ.เอส.นีล
(A.S.Neil) อิวาน อิลลิช (Ivan Illich) และเปาโล แฟร์ (Paulo Freire) เป็นต้น
				 3.2.4 หลักสูตรมนุษยนิยม (Humanistic Designs) การออกแบบหลักสูตรประเภทนี้
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
ที่มีทักษะ มีความสามารถที่จะทำ�งานกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
		 3.3 หลักสูตรที่เน้นปัญหาสังคมเป็นสำ�คัญ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นปัญหาสังคม
เป็นสำ�คัญ (Problem – Centered Designs) เป็นการออกแบบหลักสูตรทีย่ ดึ เอาภาระหน้าที่ หรือชีวติ
ภายในสังคม สถานการณ์ในสังคมเป็นหลัก เป็นหลักสูตรที่เน้นสภาพของสังคม หรือปัญหา
ของสังคมเป็นตัวตัง้ ในการจัดทำ�หลักสูตร โดยต้องมีการวิเคราะห์สภาพและความต้องการของชุมชน
ท้องถิน่ หลักสูตรแบบนีม้ คี วามแตกต่างจากหลักสูตรทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ คือ การกำ�หนดเนือ้ หาของ
หลักสูตรต้องมีการวางแผนเตรียมการไว้ลว่ งหน้าก่อนนักเรียนเข้ามาเรียน แต่กส็ ามารถปรับเปลีย่ นได้
ตามสภาพความต้องการของผู้เรียน การออกแบบหลักสูตรจัดได้หลายประเภท ดังนี้
				 3.3.1 หลักสูตรเน้นสถานการณ์ของชีวิต (Life – Situations Designs) เป็นหลักสูตร
ที่เน้นภาระหน้าที่ ชีวิตในสังคม และสถานการณ์ของชีวิตในสังคมเป็นหลัก หลักสูตรที่ศึกษาจะมุ่งให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยให้สัมพันธ์กับชีวิตจริง ปัญหาที่ผู้เรียนพบที่โรงเรียน จะมีความ
คล้ายคลึงกับปัญหาทีพ่ บนอกโรงเรียน เช่น หลักสูตรของรัฐเวอร์จเี นีย ได้ก�ำ หนดขอบข่ายของหลักสูตร
มีรายละเอียดประกอบด้วย การป้องกันชีวิตและสุขภาพ ชีวิตที่ดี การสร้างครอบครัว การส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา  ความพึงพอใจในความสวยความงาม สวัสดิศึกษา  การร่วมมือในกิจกรรมเพื่อ
สังคม การพักผ่อนหย่อนใจ การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Ornstein and Hunkins, 1993)
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ข้อดีของหลักสูตรประเภทนี้ คือ การเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา
มีการบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน มีผู้วิจารณ์หลักสูตรนี้ว่าผู้เรียนอาจ
ขาดความสมบูรณ์ในด้านเนือ้ หาสาระ แต่ผสู้ นับสนุนหลักสูตรนีโ้ ต้แย้งว่าเนือ้ หาได้ถกู นำ�เสนอไปแล้ว
ในรูปแบบของปัญหา จุดอ่อนของหลักสูตรนี้ คือ ความยากลำ�บากในการจัดขอบข่ายเนือ้ หาและลำ�ดับ
การเรียนรู้ การตัดสินใจว่าปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปัญหาในอนาคต
หรือไม่
				 3.3.2 หลักสูตรแกน (Core Designs) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หลักสูตรเน้นภาระหน้าที่
ในสังคม (Social Function) เป็นการออกแบบหลักสูตรที่แก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา
ใช้หลักการจัดหลักสูตร 2 แนวทาง คือ ใช้เนื้อหาเป็นแกน (Subject Matter Core Design)
โดยรวบรวมเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน มีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกน
เอาวิชาอื่นมาสัมพันธ์ หรือใช้ขอบเขตของการดำ�รงชีวิตเป็นแกน (Area of Living Core Design)
โดยดึงเอาความต้องการ และปัญหาสังคมทีเ่ กีย่ วกับการดำ�รงชีวติ ของผูเ้ รียนมาเป็นแกนของหลักสูตร
โดยเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา
				 3.3.3 หลักสูตรเน้นปัญหาและปฏิรปู สังคม (Social Problems and Reconstructionist
Designs) เป็นหลักสูตรที่เน้นปัญหาของสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมปัจจุบัน ตลอดจน
การวางแผนเพือ่ อนาคต หลักสูตรจะต้องสะท้อนการพัฒนาสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครอง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ภาวะวิกฤติของชุมชน
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
		 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของหลักสูตรเป็นการแบ่งตาม
แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีของการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภท ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปได้
ดังนี้
		 1. หลักสูตรรายวิชา (Subjective Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรดั้งเดิม โดยเน้น
เนื้อหาสาระเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ โดยจะมีลักษณะดังนี้
				 1.1 เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชาจะแยกจากกัน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา สอนแยกออกจากกันเป็นรายวิชา
				 1.2 แต่ละวิชาจะมีลาํ ดับเนือ้ หาสาระ มีขอบเขตความรูท้ เี่ รียงลําดับตามความยากง่าย
และไม่เกี่ยวโยงถึงวิชาอื่นๆ
				 1.3 วิชาแต่ละวิชาไม่ได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างความรูน้ น้ั กับการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
				 1.4 การเลือกเนื้อหาสาระ และการจัดเนื้อหาสาระ โดยยึดคุณค่าที่มีอยู่ในตัว
ของเรื่องที่สอนนั้น โดยมีแนวคิดว่าผู้เรียนสามารถนําไปใช้เมื่อต้องการ
		 2. หลักสูตรสหพันธ์ (Correlated Curriculum) เป็นหลักสูตรทีเ่ อาเนือ้ หาของวิชาอืน่ ทีม่ ี
ความสัมพันธ์กนั มารวมเข้าด้วยกัน ทำ�ให้เห็นความสัมพันธ์ของ 2 วิชา โดยไม่ทาํ ลายขอบเขตวิชาเดิม
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นั่นคือ ไม่ได้มีการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกัน เช่น การจัดเนื้อหาเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงหมูและการปลูกพืช โดยแสดงให้
เห็นแต่ละวิชาจะเสริมกันได้อย่างไร
		 3. หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) เป็นการจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นรายวิชา
โดยสร้างจากเนื้อหาวิชาที่เคยแยกสอนนำ�มารวมให้เป็นวิชาเดียวกัน แต่ยังคงเนื้อหาพื้นฐานของ
แต่ละวิชาไว้ หลักสูตรแบบนี้แตกต่างจากหลักสูตรสหสัมพันธ์ที่มีบูรณาการระหว่างวิชามากกว่า คือ
การสอนวิชาเหมือนสอนวิชาเดียว เช่น การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น
		 4. หลักสูตรหมวดวิชา (Board Field Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะ
หลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสหสัมพันธ์และหลักสูตรแบบผสมผสาน โดยการนําเนือ้ หาวิชาหลาย ๆ
วิชาจัดเป็นวิชาทั่วไปที่กว้างขวางขึ้น โดยเน้นถึงการรักษาคุณค่าของความรู้ที่มีเหตุผล มีระบบ เช่น
มนุษย์กับเทคโนโลยีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น
		 5. หลักสูตรวิชาแกน (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนของ
วิชาอืน่ ๆ โดยเน้นเนือ้ หาด้านสังคมและหน้าทีพ่ ลเมืองเพือ่ การแก้ปญ
ั หา เช่น ประชากรและมลภาวะ
การดํารงชีวิตในเมืองและชนบท
		 6. หลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ (Process Skills Curriculum) เป็นหลักสูตร
ทีม่ งุ่ ให้เกิดทักษะกระบวนการ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการในการแก้ปญ
ั หา
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะกระบวนการดังนี้
			 6.1 มีความรู้ที่สามารถนําไปใช้ได้
			 6.2 ใช้กระบวนการให้เป็นสื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย
			 6.3 ให้รู้ธรรมชาติของกระบวนการ
		 7. หลักสูตรทีเ่ น้นฐานสมรรถนะ (Competency or Performance based Curriculum)
เป็นหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจุดมุ่งหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และความ
สามารถในการปฏิบัติของผู้เรียน หลักสูตรแบบนี้ต้องกําหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ต้องการ
ไว้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์ด้านความสามารถ จากนั้นก็วางแผนกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุแต่ละจุดประสงค์และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้เรียน
ก่อนที่จะผ่านไปเรียนจุดประสงค์ถัดไป เช่น การฝึกสอนแบบจุลภาค การสอนพิมพ์ดีด
		 8. หลักสูตรทีเ่ น้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social Activities and Problem Curriculum)
หลักสูตรนี้จะแตกต่างตามแนวคิดของแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีแนวคิดว่าหลักสูตรควรตรงกับ
การดํารงชีวิตในสังคมจริง ดังนั้น ในการสร้างหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหน้าที่ทางสังคม หรือหาก
มีแนวความคิดว่าหลักสูตรควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในสังคมชุมชน เช่น การป้องกันมลภาวะ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
		 9. หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล (Individual Needs
and Interest Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เน้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เช่น
การเน้นทีผ่ เู้ รียน การเน้นทีป่ ระสบการณ์ โดยหลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ ตามความรูแ้ ละความสนใจของผูเ้ รียน
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มีความยืดหยุน่ สูงและผูเ้ รียนสามารถเรียนได้เป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตรของโรงเรียน Summer Hill
ทีอ่ งั กฤษ ซึง่ นิล (Niel, 1960) สร้างขึน้ โดยทําโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน เป็นต้น
การพัฒนาหลักสูตรมีหลายรูปแบบ เช่น การออกแบบหลักสูตรทีเ่ น้นเนือ้ หาวิชา หลักสูตรทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสำ�คัญ หลักสูตรทีเ่ น้นปัญหาสังคมเป็นสำ�คัญ หลักสูตรผสมผสาน และหลักสูตรทีเ่ น้นสมรรถฐาน
เป็นต้น ในการออกแบบหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องตอบคำ�ถามให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอนคืออะไร จะคัดเลือกเนื้อหาอะไรบ้างสำ�หรับผู้เรียน และจะจัดประสบการณ์
การเรียนรูอ้ ย่างไรบ้าง ดังนัน้ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการออกแบบหลักสูตรทีค่ วรพิจารณา คือ การคัดเลือก
เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
		 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กำ�หนดไว้ รวมถึงการประเมินผล
หลักสูตรให้ทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์
จริงหรือไม่ เพื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
		 บุญชม ศรีสะอาด (2546) ได้กล่าวถึงหลักของการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไป ไว้ดังนี้
		 1. ใช้พื้นฐานจากประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่าง ๆ
		 2. พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
ความจำ�เป็นต่าง ๆ ของสังคม
		 3. พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
		 4. พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักของการเรียนรูใ้ นการเลือกและจัดประสบการณ์ การเรียน
จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านความยากง่าย ลำ�ดับก่อนหลัง ความต่อเนื่องและบูรณาการ
ของประสบการณ์ต่าง ๆ
		 5. พัฒนาทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กันตามลำ�ดับจากจุดประสงค์ สาระความรู้
และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
		 6. พิจารณาถึงความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ
		 7. พัฒนาอย่างเป็นระบบ
		 8. พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
		 9. มีการวิจัยติดตามผลอยู่ตลอดเวลา
		 10. ดำ�เนินการในรูปคณะกรรมการ
		 11. อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
			สวัสดิ์ จงกล (2547) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสูตร คือการเกี่ยวข้องกับ
การวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น
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		 สุเทพ อ่วมเจริญ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสร้าง
และทดสอบคุณภาพของหลักสูตรที่น�ำ วิธีการเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการนำ�กระบวนการ
วิจัยและพัฒนามาใช้ในการสร้างและทดสอบคุณภาพหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
		 สจีวรรณ ทรรพวสุ (2548) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การทำ�ให้หลักสูตร
ดีขึ้นโดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการหรือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจของแต่ละแห่ง โดยมีจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการ
และเนื้อหาสาระ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามที่กำ�หนด
ในจุดมุ่งหมายของการศึกษา
		 สงัด อุทรานันท์ (2552) นำ�เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน สำ�คัญ ดังนี้
		 1. การกำ�หนดข้อมูลพืน้ ฐานเป็นกระบวนการทีม่ คี วามสำ�คัญและเป็นขัน้ ตอนแรกของการ
พัฒนาหลักสูตร เพือ่ ให้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของสังคมและผูเ้ รียนซึง่ จะช่วยให้สามารถ
จัดหลักสูตรให้สนองกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
		 2. การกำ�หนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตร จัดเป็นขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญยิง่ อีกขัน้ หนึง่ เป็นขัน้ ตอน
ทีม่ าหลังจากได้วเิ คราะห์และได้ทราบสภาพปัญหา ตลอดจนความต้องการต่าง ๆ การกำ�หนดจุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตรนั้นเป็นการมุ่งแก้ปัญหาและสนองความต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่เดิม หรือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการขึ้นมาใหม่ก็ได้
		 3. การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนการสอนที่จะนำ�มาจัดไว้
ในหลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมและจำ�เป็นต้องสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่กำ�หนดไว้
		 4. การกำ�หนดมาตรการวัดและประเมินผล ขัน้ นีม้ งุ่ ทีจ่ ะหาเกณฑ์มาตรฐานเพือ่ ใช้ในการวัด
และประเมินผลว่า จะวัดและประเมินผลอะไรบ้างจึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
		 5. การทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนนี้จะมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ
ของหลักสูตรหลังจากได้มีการร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ทั้งนี้เพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
ดียิ่งขึ้น
		 6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หลังจากได้มกี ารยกร่างหลักสูตร หรือได้ท�ำ การทดลอง
ใช้หลักสูตรแล้ว ก็ควรมีการประเมินผลจากการใช้ว่าเป็นอย่างไร มีส่วนไหนบ้างที่ควรจะได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขบ้าง ถ้ามีจุดอ่อนหรือไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะต้องปรับปรุงให้เป็นที่เหมาะสม
ก่อนนำ�ออกไปใช้จริงต่อไป
		 7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนนำ�ไปใช้ หลังจากได้มีการตรวจสอบและประเมินผล
เบื้องต้นแล้วหากพบว่า หลักสูตรมีข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องหรือเหมาะสม
ก่อนที่จะนำ�หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาจริง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้หลักสูตรบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง

		 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ได้สรุปแนวคิดและขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
		 1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกำ�หนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้างและ
การออกแบบหลักสูตรขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมปัจจุบัน
โดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่างสมํ่าเสมอ
		 2. ยกร่างเนื้อหาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละรายวิชา
โดยปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้กำ�หนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียนรู้
วางแผนการสอน ทำ�บันทึกการสอน ผลิตสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคล
		 3. นำ�หลักสูตรที่พัฒนาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษานำ�ร่อง (สถานศึกษาทดลองใช้
หลักสูตรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกำ�หนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ทำ�การแก้ไข ปรับปรุง
โดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอดเวลา
		 4. อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่
เพือ่ จะได้ใช้หลักสูตรใหม่ให้ถกู ต้องเหมาะสม ตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
		 5. นำ�หลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาก่อนประกาศใช้หลักสูตร สนับสนุนให้
ผูบ้ ริหารและผูส้ อนนำ�หลักสูตรไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไป กิจกรรมการใช้หลักสูตร
ใหม่มี 4 ประการคือ
				 5.1 การแปลงหลักสูตรไปสูก่ ารสอน คือ จัดทำ�วัสดุหลักสูตร ได้แก่ เอกสารหลักสูตร
สื่อและอุปกรณ์การสอนที่จำ�เป็นที่จะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน
				 5.2 ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่าง ๆ
เริ่มตั้งแต่อบรมผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการใช้หลักสูตร จัดห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
การ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนทุกชนิด รวมทั้งจัดงบประมาณสนับสนุนการบริหารหลักสูตร
				 5.3 การสอนเป็นหน้าทีข่ องผูส้ อนประจำ�การทัว่ ไปทีจ่ ะต้องดำ�เนินการจัดการเรียน
การสอนให้ประสบความสำ�เร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
				 5.4 การประเมินผล เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร แล้วดำ�เนินการ
แก้ไข ปรับปรุงต่อไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน และ
การประเมินผลหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผล
การนำ�หลักสูตรไปใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ประเมินผลการใช้หลักสูตร ในการประเมินผล
หลักสูตรนั้นจะต้องประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมปัจจุบัน
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร เครื่องอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพแต่ละสาขาวิชา ก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
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บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง

		 Tyler (1950) ได้ให้แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบที่มี
นักการศึกษาหลายท่านนำ�ไปประยุกต์ปรับปรุง โดยแนวคิดของไทเลอร์จะมุ่งให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ ประสิทธิภาพของประสบการณ์ และการประเมินผลตาม
จุดมุ่งหมายการศึกษาที่กำ�หนดไว้ ไทเลอร์ได้วางแบบโครงสร้างของหลักสูตร โดยให้หลักการ และ
เหตุผลในการสร้างหลักสูตรไว้ 4 ประการ ที่ผู้สร้างหลักสูตรควรจะตอบคำ�ถามที่เป็นพื้นฐาน
4 ประการ ดังนี้
		 1. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรแสวงหา
		 2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจะแสวงหา
		 3. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างทีโ่ รงเรียนควรจัดขึน้ เพือ่ บรรลุจดุ มุง่ หมายทีว่ างไว้
		 4. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรที่จะทาให้การสอนมีประสิทธิภาพ
โดยแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามลำ�ดับ
ขั้น ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การกำ�หนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เริ่มต้นด้วยการกำ�หนดจุดมุ่งหมายชั่วคราว
(Tentative) โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งกำ�เนิด (Sources) ที่จะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 3 แหล่ง
ด้วยกัน คือ
				
1. ศึกษาจากสังคม
				
2. ศึกษาจากตัวผู้เรียน
				
3. ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา
				
ข้อมูลที่ได้จากทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องช่วยในการตั้งจุดมุ่งหมายอย่างคร่าว ๆ
จุดมุง่ หมายทีไ่ ด้ในขัน้ นีบ้ างครัง้ มีมากเกินกว่าทีจ่ ะจัดเข้าไว้ในหลักสูตรได้ทงั้ หมด จึงควรให้มกี ารเลือก
จุดมุง่ หมายข้อทีส่ �ำ คัญและสอดคล้องกันให้เหลือน้อยลง เพือ่ นำ�ไปเป็นหลักในการปฏิบตั ขิ นั้ ต่อ ๆ ไป
ไทเลอร์ได้เสนอว่าการเลือกจุดมุง่ หมายควรผ่านการกลัน่ กรองเพือ่ คัดข้อทีไ่ ม่ส�ำ คัญและไม่สอดคล้องออก
มีการพิจารณา 2 ขั้นตอนคือ
				
1. พิจารณาหลักจิตวิทยาการเรียนรู้
				
2. พิจารณาหลักปรัชญา
				
จุดมุ่งหมายที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วนี้เรียกว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริง (Precise
Objectives)
		 ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Learning Experience) ในการวางโครงสร้าง
ของหลักสูตร ไทเลอร์ได้ตั้งคำ�ถามข้อที่ 2 ไว้ว่าจะเลือกประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะช่วยให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่กำ�หนดไว้ จุดมุ่งหมายที่ระบุทั้งพฤติกรรมและเนื้อหานั้น เป็นจุดหมายปลาย
ทางที่ต้องการไปถึง (Ends) แต่ประสบการณ์การเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเป็นวิธีการ
ที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายที่กำ�หนดไว้
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บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง

		 ขั้นที่ 3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแนวคิด
ในการจัดสร้างหลักสูตรของไทเลอร์ เป็นขัน้ สุดท้ายทีจ่ ะทาให้ผวู้ างแผนจัดทำ�หลักสูตรรูว้ า่ ประสบการณ์
การเรียนที่จะจัดขึ้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำ�หนดไว้เพียงใด
		 Taba (1962) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า “Grass roots approach”
หรือวิธกี ารจากเบือ้ งล่างสูเ่ บือ้ งบน ซึง่ ทาบาเชือ่ ว่าผูท้ มี่ หี น้าทีส่ อนในหลักสูตรควรได้มสี ว่ นร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรด้วย วิธีการพัฒนาหลักสูตรของทาบานี้มีขั้นตอนคล้ายคลึงกับ ไทเลอร์ แต่ต่างกัน
ตรงวิธีการที่ไทเลอร์เสนอนั้นค่อนข้างเป็นวิธีการแบบ “Top-down” คือ การพัฒนาหลักสูตรที่มา
จากข้อเสนอแนะของนักวิชาการ ให้ครูปฏิบัติ และผู้บริหารสั่งการมายังครูผู้สอนอีกทีหนึ่ง สำ�หรับ
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มีดังนี้
		 ขั้นที่ 1 การสำ�รวจความต้องการ (Diagnosis of Needs) ครูหรือผู้ร่างหลักสูตร
เริ่มกระบวนการ ด้วยการสำ�รวจความต้องการของนักเรียนที่หลักสูตรได้วางแผนไว้
		 ขั้นที่ 2 การกำ�หนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) หลังจากที่ครูได้ระบุ
ความต้องการของนักเรียนแล้ว ครูกำ�หนดจุดมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผล
		 ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหา (Selection of Contents) จุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรือที่สร้างขึ้น
เป็นตัวชี้แนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งควรเลือกเนื้อหาที่มี
ความเที่ยงตรงและสำ�คัญด้วย
		 ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหา (Organization of Contents) เมื่อครูเลือกเนื้อหาได้แล้วต้องจัด
เนื้อหาโดยเรียงลำ�ดับขั้นตอนให้ถูกต้อง คำ�นึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสนใจของผู้เรียนด้วย
		 ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Selection of Learning Experiences) เมื่อ
ได้เนื้อหาแล้วครูคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน
		 ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณ์การเรียน (Organization of Learning Experiences) กิจกรรม
การเรียนการสอนควรได้รับการจัดเรียงลำ�ดับขั้นตอนเช่นเดียวกับเนื้อหา แต่ครูต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนด้วย
		 ขั้นที่ 7 การประเมินผลและวิธกี ารประเมินผล (Evaluation and means of Evaluation)
ผู้ที่วางแผนหลักสูตรต้องประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลสำ�เร็จและทั้งครูและนักเรียนควรร่วมกัน
กำ�หนดวิธีการประเมินผล
		 Saylor, Alexander and Lewis (1981) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ซึง่ เขามีแนวคิดว่าหลักสูตรเป็นแผนการในการจัดโอกาสการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน ดังนัน้ หลักสูตรจึงต้องมี
การกำ�หนดไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
		 1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, Objectives and Domains) การพัฒนา
หลักสูตรควรกำ�หนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายหลักสูตรเป็นสิ่งแรก เป้าหมายแต่ละประเด็น
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จะบ่งบอกถึงขอบเขตหนึ่ง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิสได้เสนอไว้ว่า
มี 4 ขอบเขตที่สำ�คัญ คือ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development) สมรรถภาพทางสังคม
(Social Competence) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continued Learning Skills) และ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน (Specialization) นอกจากนีย้ งั มีขอบเขตอืน่ ๆ อีก ซึง่ นักพัฒนาหลักสูตร
อาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนและลักษณะทางสังคม เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และ
ขอบเขตต่าง ๆ ของหลักสูตรจะได้รับข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ ข้อค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ
ปรัชญาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร เป็นต้น
		 2. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) เมื่อกำ�หนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแล้ว นักพัฒนาหลักสูตรต้องวางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและ
จัดเนือ้ หาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรูท้ เี่ หมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้ หาสาระทีไ่ ด้เลือก
		 3. การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูป
แบบหลักสูตรแล้วขั้นตอนต่อไป คือการนำ�หลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนต้องวางแผนและจัดทำ�
แผนการสอนตามรูปแบบต่าง ๆ ครูผู้สอนเลือกวิธีการสอน สื่อ วัสดุการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามที่กำ�หนดไว้
		 4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินหลักสูตร เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความสำ�เร็จของหลักสูตร ซึ่งเป็นทั้งการประเมินระหว่างดำ�เนินการ (Formative Evaluation)
และการประเมินผลรวม (Summary Evaluation) ทั้งนี้ เพื่อนำ�ผลการประเมิน ไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป
		 จากการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่นักพัฒนาหลักสูตรได้เสนอในรูปแบบต่างๆ
ที่กล่าวมา สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอนที่สำ�คัญ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การกำ�หนดจุดมุ่งหมาย การกำ�หนดเนื้อหาของหลักสูตร การกำ�หนด
การจัดประสบการณ์ การนำ�หลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

3. หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย
หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย ในส่วนนี้ประกอบด้วย 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กับสมรรถนะ และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายละอียดเป็นดังนี้
1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
		 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมี
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การปรับปรุงแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการนำ�หลักสูตรสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจน
และเหมาะสมยิ่งขึ้นบนฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
อิงมาตรฐาน มีหลักการและแนวคิดสำ�คัญคือ มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน (Standards - Based Curriculum) โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีบทบาทหน้าที่ในการกำ�หนดมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ชาติ สำ�หรับให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำ�หนด
		 สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ได้จดั ทำ�หลักสูตรสถานศึกษาทีค่ รอบคลุมส่วนทีเ่ ป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามทีก่ ระทรวงประกาศใช้ และสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิน่ ทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากำ�หนด ตลอดจน
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษาและความต้องการของ
ผู้เรียน และทุกองค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้
		 การจัดหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องต้องร่วมรับผิดชอบและร่วมกันทำ�งานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งในการวางแผนดำ�เนินงาน
การส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพือ่ พัฒนานักเรียนไปสูค่ ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กำ�หนดไว้
1.1 หลักการ
		 หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีหลักการที่สำ�คัญ ดังนี้
		 1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำ�หรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
		 2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
		 3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำ�นาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
		 4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จัดการเรียนรู้
		 5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
		 6) เป็นหลักสูตรการศึกษาสำ�หรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
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		 1.2 เป้าหมาย/จุดหมาย
				 หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
จึงกำ�หนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
				 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
				 2) มีความรู้ ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปญ
ั หา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทักษะชีวิต
				 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำ�ลังกาย
				 4) มีความรักชาติ มีจติ สำ�นึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถชี วี ติ และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
				 5) มีจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำ�ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข
		 1.3 สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
				 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำ�คัญ 5 ประการ ดังนี้
				 1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ และทัศนะของตนเองเพือ่ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง
การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำ�นึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
				 2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำ�ไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
				 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรูม้ าใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
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		 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำ�กระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำ�งาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ
แวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
		 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ่ การพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทำ�งาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์
สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำ�งาน 7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ
1.5 มาตรฐานการเรียนรู้
		 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำ�นึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและ
พหุปญ
ั ญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงกำ�หนดให้ผเู้ รียนเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
ประกอบด้วย 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
		 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำ�หนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำ�คัญของ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน มาตรฐานการเรียนรูร้ ะบุสงิ่ ทีผ่ เู้ รียนพึงรู้ ปฏิบตั ไิ ด้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์เมือ่ จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากนัน้ มาตรฐานการเรียนรูย้ งั เป็นกลไกสำ�คัญ
ในการขับเคลือ่ นพัฒนาการศึกษาทัง้ ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจ้ ะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการ
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึง่ รวมถึง
การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกล่าวเป็นสิง่ สำ�คัญทีช่ ว่ ยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำ�หนดเพียงใด
2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เกีย่ วกับสมรรถนะ
		 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
(Standards-Based Curriculum) ซึ่งเป็นผลผลิตของการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่สืบเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นให้มีการกระจายอำ�นาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
รวมทัง้ สถานศึกษามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของตนมากขึน้
(สำ�นักนายกรัฐมนตรี, 2542) จากข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และแนวทางพัฒนาเยาวชนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทีม่ คี วามเหมาะสม ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ทั้งด้านเป้าหมายของหลักสูตร และกระบวนการนำ�หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 จะเห็นได้ว่ามีการกำ�หนดโครงสร้างหัวข้อไว้ทั้งหมด 24 หัวข้อ สามารถจัดกลุ่มหัวข้อต่าง ๆ
ได้ 3 ด้าน ดังนี้
		 1) ด้านความเป็นมาและเป้าหมายของหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อ ความนำ� วิสัยทัศน์
หลักการ และจุดหมาย
		 2) ด้านคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วยหัวข้อ สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรู้ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 3) ด้านการนำ�หลักสูตรไปใช้และการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อ
ระดับการศึกษา การจัดเวลาเรียน โครงสร้างเวลาเรียน การจัดการศึกษาสำ�หรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียน เอกสารหลักฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
		 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับด้านสมรรถนะของผู้เรียนจากการศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าหลักสูตรมีการกำ�หนดหัวข้อสมรรถนะ
สำ�คัญของผู้เรียนไว้ชัดเจน โดยมีการกำ�หนดสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนไว้ 5 ประการ ได้แก่
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเมื่อศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม จะเห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ส่วนตัวชี้วัดแต่ละตัว ประกอบไปด้วยความรู้
ที่เป็นเนื้อหาของแต่ละสาระการเรียนรู้และทักษะย่อย ๆ เช่น
		 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา
		 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัดชั้นปี ป.1
		 1. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
		 2. เขียนสะกดคำ�และบอกความหมายของคำ�
		 3. เรียบเรียงคำ�เป็นประโยคง่าย ๆ
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จากตัวอย่างของมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ข้างต้น จะเห็นได้วา่
มาตรฐานการเรียนรู้มุ่งให้เด็กเกิดความเข้าใจ ยังไม่เห็นภาพเชื่อมโยงถึงสมรรถนะสำ�คัญของ
ผู้เรียน แม้ตัวบ่งชี้จะสะท้อนให้เห็นทั้งเนื้อหาสาระและทักษะของผู้เรียนก็ตาม
		 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อความในหัวข้อคุณภาพผู้เรียน พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเป็นหลัก เช่น
		 คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
				 มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำ�นวนเกี่ยวกับจำ�นวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ และการดำ�เนินการของจำ�นวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุผลของคำ�ตอบที่ได้
				 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา
และเงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนำ�ความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
				 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้งจุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม
				 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้
				 รวบรวมข้อมูลและจำ�แนกข้อมูลเกีย่ วกับตนเองและสิง่ แวดล้อมใกล้ตวั ทีพ่ บเห็นในชีวติ
ประจำ�วันและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้
				 ใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายแก้ ปั ญ หา ใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
การสือ่ ความหมาย และการนำ�เสนอได้อย่างถูกต้อง เชือ่ มโยงความรูต้ า่ ง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชือ่ มโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
		 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์ได้ว่า
ถึงแม้หลักสูตรมีการกำ�หนดสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนไว้ชัดเจนแต่ยังขาดถึงความเชื่อมโยง
ที่ชัดเจนระหว่างสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และยังไม่เห็นสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนที่ชัดเจนในหัวข้อคุณภาพผู้เรียนของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
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2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 มูลนิธิการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ได้ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า
ในด้านเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น แม้จะมีการระบุถึง
สมรรถนะสำ�คัญของผูเ้ รียน ได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปญั หา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีเนื้อหาที่ระบุให้เห็นความสำ�คัญของทักษะปรากฏอยู่บ้าง
เช่น “มีความรูอ้ นั เป็นสากลและมีความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปญ
ั หา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต” ในหัวข้อ “จุดหมาย” แต่โดยรวมแล้วทักษะและความรู้ที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21
ยังไม่ได้รับความสำ�คัญในฐานะ “เป้าหมายหลัก” อย่างชัดเจนรวมถึงยังไม่ถูก ร้อยโยงเข้ากับเนื้อหา
ส่วนอื่น โดยเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัด ความกำ�กวมและไม่ชัดเจนนี้อาจทำ�ให้โรงเรียนและครูผู้สอน
ทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปฏิบตั เิ กิดความสับสนและไม่แน่ใจถึงระดับความสำ�คัญ
ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณค่าและคุณลักษณะซึ่งดูจะได้รับ
ความสำ�คัญมากกว่าในส่วนของเป้าหมาย โดยที่คุณค่าเหล่านั้นมีลักษณะที่กว้างเกินไปและบางส่วน
ก็ขัดแย้งกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
		 ด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในแง่
ของหลักการนั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่แนวคิดดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่มีการตีกรอบชัดเจน และมีการออกแบบตัวชี้วัด
ที่ค่อนข้างอิงเนื้อหาในระดับชั้นปีทำ�ให้อาจจำ�กัดอิสรภาพในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรระบุให้ออกแบบสื่อการเรียนรู้อิงตัวชี้วัด
ซึ่งอิงเนื้อหาเป็นหลัก รวมทั้งการวัดผลแม้ว่ามีการส่งเสริมให้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายแต่ก็
กำ�หนดให้วัดผลอิงตัวชี้วัดเช่นกัน จากการวิเคราะห์พบว่า แม้ในเชิงหลักการของการจัดการเรียนรู้
และการวัดผลในหลักสูตรจะมีหลายส่วนที่สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่ตัวชี้วัด
ทีอ่ อกแบบโดยอิงเนือ้ หาค่อนข้างมากและโครงสร้างเวลาเรียนทีก่ �ำ หนดกรอบชัดเจนไม่สอดคล้องกับ
หลักการในการเรียนรู้ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
		 ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า ปัญหาสำ�คัญอยู่ที่
การออกแบบตัวชี้วัดที่มีรายละเอียดเชิงเนื้อหามากเกินไปทุกชั้นปี ทำ�ให้หลักสูตรแกนกลางที่เป็น
“หลักสูตรอิงมาตรฐาน” กลายเป็น “หลักสูตรอิงเนื้อหา” มากกว่า และแม้มาตรฐานการเรียนรู้
ในบางกลุม่ สาระการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะออกแบบมาโดยเน้นทักษะและกระบวนการคิด
แต่ตัวชี้วัดไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหลายส่วนที่ยังยึดเนื้อหาเป็นหลัก ตัวชี้วัดที่ค่อนข้าง
อิงเนือ้ หา ส่งผลให้เกิดข้อจำ�กัดในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา รวมทัง้ จัดการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ
ได้ยาก และเนื่องจากมีข้อจำ�กัดด้านเวลาทำ�ให้ใช้เทคนิคการสอนที่ดึงให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้น้อย
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		 มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2556) ได้วิจัยเรื่องการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาแนวทาง
การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนต้นแบบใช้หลักสูตร การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
		 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการใช้หลักสูตรนั้น หลักสูตรมีวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจนเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา แต่มีรายละเอียดมาก มีการกำ�หนดสมรรถนะสำ�คัญของ
ผู้เรียนไว้ครอบคลุมแต่เป็นภาพกว้างซึ่งปฏิบัติได้ยาก การวัดประเมินผลควรมีตัวชี้วัดและแนวทาง
การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 1 - 3 ควรปรับให้น้อยลง และเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และเน้นการบูรณาการ
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั ชัดเจน แต่มจี �ำ นวนมากและมีความซาํ้ ซ้อนระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรู้
บางมาตรฐานไม่เหมาะกับระดับผู้เรียนควรมีการทบทวนโดยการบูรณาการและตัวชี้วัดช่วงชั้น
ควรปรับเป็นตัวชี้วัดชั้นปี
		 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา แต่ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
อย่างแท้จริงขาดการเป็นผู้ดูแล พี่เลี้ยงและการช่วยเหลือ (Mentoring and Coaching) ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร การสอนและการประเมิน ส่วนใหญ่เป็นการดำ�เนินงานของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คน
ส่งผลให้การดำ�เนินงานไม่เป็นระบบ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงาน
เขตพื้นที่ศึกษาควรมีการให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร
		 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แต่บางส่วนยังสอน
แบบเดิม สอนโดยไม่อิงมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรสถานศึกษา ยังขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อนำ�ไปสู่การสอน และการสอนยังไม่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วย
ตัวเองควรพัฒนาครูให้เข้าใจ วิเคราะห์หลักสูตรเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสอนและการประเมินผลเน้นการสอน
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
		 ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของ
หน่วยการเรียนรู้ส่วนใหญ่ครบถ้วน แต่เนื้อหาและสาระสำ�คัญในแต่องค์ประกอบไม่สอดคล้องกัน
ครูส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่อิงมาตรฐาน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการออกแบบการเรียนรู้ที่อิง
มาตรฐาน ประกอบกับปัจจัยด้านภาระงานมากสอนหลายระดับชั้น หลายวิชา จึงไม่มีเวลาเพียงพอ
ดังนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้
เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เทคนิคการสอน วิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
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		 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการระบุเกณฑ์การประเมินผลแต่ละระดับชัดเจน
แต่ส่วนใหญ่ยังเน้นการวัดและประเมินผลในระดับความรู้ ความจำ� และยังไม่อิงมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด การวัดผลและประเมินผลระดับชาติ ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
การวัดและประเมินผลการเรียนระดับชั้นเรียน พบว่า ครูขาดการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด ขาดความรู้ในการสร้างเกณฑ์การประเมินรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการวัดและ
การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรมีการเสริมสร้างความเข้าใจ
กับครูในการวัดและประเมินผลขั้นสูงและเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา
		 ด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการระบุไว้ชัดเจนแต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนด้านคนดี และคุณภาพผู้เรียนจากการทดสอบระดับชาติ ไม่สามารถบ่งบอกความสามารถ
ที่แท้จริง ควรมีการพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สะท้อนความเป็นคนดี และการทดสอบระดับชาติควรสัมพันธ์กับมาตรฐานและตัวชี้วัด
		 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรส่วนหนึ่ง
ยังขาดการมีส่วนร่วม และการติดตามผลที่เป็นระบบ ควรเน้นให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร และควรมีการนิเทศติดตามเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลโดยใช้กระบวนการนิเทศ (Supervision) การช่วยเหลือ (Coaching) การเป็นผู้ดูแล
พี่เลี้ยง (Mentoring) การดูแลติดตาม (Mentoring) การทำ�วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action
Research) มีการบริหารแบบเครือข่าย (Network)

4. สมรรถนะและหลักสูตรฐานสมรรถนะ
		 สมรรถนะและหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย ความหมาย ความสำ�คัญ ประเภท
สมรรถนะของประเทศต่าง ๆ และหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี้
4.1 ความหมายของสมรรถนะ (Competency)
		 Competency มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถหรือสมรรถนะ ในภาษา
อังกฤษมีค�ำ ทีม่ คี วามหมายคล้ายกันอยูห่ ลายคำ� ได้แก่ Capability, Ability, Proficiency, Expertise,
Skills, Fitness, Aptitude
		 จากการศึกษาเอกสารต่างประเทศพบว่า มีผู้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้หลายท่าน
ดังนี้
		 McClelland (1993) ได้ให้คำ�จำ�กัดความของสมรรถนะ (Competency) ไว้ว่าเป็น
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติ
งานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในงานที่ตนรับผิดชอบ
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		 Spencer and Spencer (1993) ให้ความหมายทีส่ อดคล้องกับ McClelland ว่าสมรรถนะ
คือ คุณลักษณะของบุคคล และได้ขยายความหมายของสมรรถนะไว้วา่ สมรรถนะเป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล (Underlying Characteristic) เป็นเหตุหลักที่ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด
		 Richard Boyatzis (1982) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Competence Manager: A Model
of Effective Performance และได้ให้คำ�นิยามคำ�ว่า Competencies เป็นความสามารถในงาน
หรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
		 Good (1973) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ทักษะ (Skill) ความคิดรวบยอด
(Concept) และเจตคติ (Attitude) ทีต่ อ้ งมีในการปฏิบตั งิ านทุกประเภท เป็นความสามารถอย่างหนึง่
ในการนำ�เอาหลักการแนวคิดทฤษฎีรวมทัง้ เทคนิคในสาขาวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กบั ถานการณ์จริง
เพื่อทำ�งานและแก้ปัญหาได้ผลอย่างสูงสุด
		 Winert (2001) ได้น�ำ เสนอสมรรถนะในลักษณะทัว่ ไปว่า เป็นระบบทีม่ ลี กั ษณะพิเศษอันหนึง่
ของความสามารถ (Abilities) ศักยภาพ (Proficiencies) หรือ ทักษะ (Skills) ซึ่งเป็นที่จำ�เป็นหรือ
เพียงพอ เพื่อที่จะให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำ�หนดเฉพาะหนึ่ง ๆ ทางสังคม และทางมรรควิธี
ในสถานประกอบการหรือระหว่างการเรียน รวมถึงการพัฒนาของบุคคลและการงานอาชีพ ในบริบท
ของกรอบคุณสมบัติของยุโรป สมรรถนะถูกอธิบายในเรื่องของความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเอง
สำ�หรับนักวิชาการหรือหน่วยงานของไทยได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ ดังนี้
		 สำ�นักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ได้ให้ความหมายสมรรถนะว่าเป็นกลุ่ม
ของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติของบุคคลทีจ่ �ำ เป็นในการทำ�งานให้สามารถทำ�งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของ
การปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคลหรือพฤติกรรมของผู้ที่ผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง
		 สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรม
ที่เกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Other Characteristics) ที่ทำ�ให้บุคคลปฏิบัติงานได้สำ�เร็จ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
		 ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงศ์ (2548) สรุปว่า สมรรถนะหมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้ประสบความสำ�เร็จในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าและ
ได้ผลงานดีกว่าคนอื่น
		 เสน่ห์ จุ้ยโต (2549) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมของบุคลากร ที่ทำ�ให้สามารถทำ�งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำ�เร็จ
อย่างดีเยี่ยม (Superior performer) และแสดงบทบาท (Role) ได้อย่างเหมาะสม
		 สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548) ให้ความหมายสมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลที่ทำ�ให้บุคคลนั้นทำ�งานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น
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		 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (2544) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถที่ประกอบ
ด้วยความรู้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบัติที่บุคคลพึงมีในการที่จะปฏิบัติ หรือจัดทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้ประสบผลสำ�เร็จบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำ�หนดและสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ในรูปของ
พฤติกรรมทางความรู้ เจตคติและการกระทำ�ที่ดี
		 ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549) กล่าวว่า Competency หมายถึง ทักษะ ความรู้และ
ความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากรทีจ่ �ำ เป็นต่อการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะสามารถ ทำ�งาน
จนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้น
		 ธำ�รงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2553) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ความชำ�นาญ แรงจูงใจหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงาน ให้ประสบ
ผลสำ�เร็จ
จากความหมายทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ สมรรถนะเป็นสิง่ ทีป่ ระกอบขึน้ มาจาก ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะ ดังนัน้ การมีเพียงความรูแ้ ละทักษะนัน้ ยังไม่ถอื เป็นสมรรถนะ จนกว่าจะสามารถนำ�ความรู้
และทักษะนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานทำ�งานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างชัดเจน ประสบความสำ�เร็จ
ในการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน จึงจะถือเป็นสมรรถนะ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าสมรรถนะ
เป็นพฤติกรรมเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถทีแ่ สดงออกให้เห็นถึงการการประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะรวมทัง้ พฤติกรรมการทำ�งานในบทบาทและสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีท่ �ำ ให้ประสบความสำ�เร็จ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ โดยมีพื้นฐาน
มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ วิธีคิด อุปนิสัย และแรงจูงใจ
4.2 ความสำ�คัญของสมรรถนะ
		 ในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์กร
ยุคใหม่ จึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพ เนือ่ งจากหากองค์กรใดมีบคุ ลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพก็ยอ่ มสามารถปฏิบตั งิ านได้ประสบความสำ�เร็จและนำ�พาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายได้ อย่างไร
ก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ทำ�อย่างไรบุคลากรขององค์กรจึงจะเป็นคนที่มี
คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำ�เร็จ ดังที่มุ่งหวัง
		 ความสำ�คัญของสมรรถนะ ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจมีการวิจัยพบว่า การพัฒนา
คน คู่แข่งจะสามารถตามทันต้องใช้เวลา 7 ปี ในขณะที่เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง 1 ปีก็ตามทัน
เพราะซื้อหาได้ ดังนั้นสมรรถนะจึงมีความสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและองค์การ ดังนี้
		 1) ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ทักษะและความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานให้สำ�เร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
		 2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด
และต้องพัฒนาในเรื่องใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
		 3) ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมแก่ข้าราชการ บุคลากร
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4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะ Competency
จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPIs แล้ว จะต้องใช้ Competency
ด้านใดบ้าง
		 5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขาย
เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าที่กำ�หนดทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทำ�งานมากนัก แต่เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดสูง จึงทำ�ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก แต่ถ้ามีการวัด
Competency แล้ว จะทำ�ให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความสำ�เร็จเพราะ
โชคช่วยหรือด้วยความสามารถของเขาเอง
		 6) ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้น เพราะถ้าทุกคนปรับ
Competency ของตัวเองให้เข้ากับผลงานทีอ่ งค์กรต้องการอยูต่ ลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะส่งผล
ให้เกิดเป็น Competency เฉพาะขององค์กรนั้น ๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์
เพราะทุกคนในองค์การมี Competency ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
		 นอกจากการใช้สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรแล้ว หน่วยงานยังสามารถนำ�ระบบ สมรรถนะ
ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ ดังนี้
		 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) หน่วยงานสามารถ
นำ�สมรรถนะของตำ�แหน่งที่ต้องการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการไปทำ�เป็นแบบทดสอบ
หรือแบบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ทักษะ ความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับตำ�แหน่งงาน เพือ่ ให้ได้คนทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านตรง ตามทีห่ น่วยงานต้องการ
อย่างแท้จริง
		 2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล (Performance Appraisal) ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
สามารถนำ�ผลการประเมินสมรรถนะ Competency Gap ของเจ้าหน้าที่มาใช้ให้สอดคล้องกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
		 3) การให้รางวัลและค่าตอบแทน (Reward and Compensation) การบริหารงาน
ภาครัฐในแนวใหม่ได้นำ�ระบบการให้รางวัลและค่าตอบแทนมาใช้เพิ่มเติม จากการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเดียว เป็นการบริหารค่าตอบแทนที่สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากขึ้น การนำ�ระบบสมรรถนะมาใช้จะช่วยให้การให้รางวัลและ
ค่าตอบแทนแก่ผทู้ มี่ สี มรรถนะในการทำ�งานสูงจะได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู กว่า บุคลากรจะเห็นความสำ�คัญ
ในการพัฒนาตนเองให้สงู ยิง่ ขึน้ ส่งผลให้สมรรถนะขององค์กรยิง่ สูงขึน้ ตามไปด้วย นอกจากนัน้ ยังช่วย
ให้การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
		 4) การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Planning and Succession Plan) ระบบ
สมรรถนะทำ�ให้หน่วยงานสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ และทราบถึงทักษะ
หรือความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งเป้าหมายในอนาคตของเจ้าหน้าที่แต่ละคน

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

46

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง

		 5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) การประเมินผลสัมฤทธิ์ (RBM)
ในปัจจุบันจะยึดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นหลักโดยมีตัวชี้วัด (KPIs) ในระดับต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้
ความสำ�เร็จ ปัจจุบนั ข้าราชการต้องเป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนาประเทศโดยทำ�หน้าทีเ่ ป็นแกนหลัก
ในการนำ�นโยบายของรัฐไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจมีผลทำ�ให้ ข้าราชการต้องปฏิบัติงานแบบ
มืออาชีพมากขึ้น จากเหตุเหล่านี้การสร้างราชการใสสะอาดจึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสำ�เร็จ
ได้เร็ว วิธีการโดยดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ
มีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และคำ�นึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน
และหมู่คณะ ทั้งนี้ จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีและกันคนไม่ดอี อกไปจากภาคราชการ ปัญหาเรือ่ งการทุจริต
คอร์รัปชันเกิดจากทัศนคติของบุคคลที่ได้รับการย้อมแต่งและสั่งสม ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน
จนกลายเป็นค่านิยมที่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
อย่างง่ายดาย ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก การสร้างความใสสะอาดในวงราชการจึงต้องอาศัย
กลยุทธ์ที่แยบยล โดยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย โดยมี
การปราบปรามอย่างเฉียบขาดรุนแรงและรวดเร็ว ให้คนเกิดความเกรงกลัวจนถึงขั้นไม่กล้าเสี่ยง
ทำ�ผิด ทั้งนี้ กลุ่มผู้นำ�ในทุกระดับของภาครัฐจะต้องทำ�เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย
4.3 ประเภทของสมรรถนะ
		 ในการจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ทรรศนะทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ตามความเห็นของ McClelland ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลที่จำ�เป็นต้องมีในการทำ�งานและสมรรถนะ
ในกลุม่ ทีส่ อง เป็นสมรรถนะทีท่ �ำ ให้บคุ คลมีความแตกต่างจากผูอ้ นื่ มีผลการทำ�งานทีส่ งู กว่ามาตรฐาน
หรือดีกว่าบุคคลทั่วไป สมรรถนะในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่น เพื่อช่วย
ให้เกิดความสำ�เร็จทีด่ เี ลิศในงาน ขณะที่ McLagan (1997) ให้ความคิดเห็นต่อลักษณะของสมรรถนะ
ในมุมมองต่าง ๆ ที่รวมทั้งมุมมองขีดความสามารถเป็นปัจจัยนำ�เข้าและผลลัพธ์ที่เข้าด้วยกัน ดังนี้
		 1) สมรรถนะตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึงว่าสมรรถนะ
ต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็นงานย่อย ๆ และกำ�หนดขอบเขตของงานทีจ่ ะทำ�ได้ ได้แก่ งานการทำ�ความ
สะอาดพื้น งานย่อยคือการเลือกไม้กวาด ซึ่งงานย่อยลงไปอีกก็จะต้องมีความสามารถในการเลือกใช้
ไม้กวาด ว่าจะเลือกใช้ไม้กวาดอันใดในการทำ�งานที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
		 2) สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ์ (Competency as Results) ลักษณะสมรรถนะ
ที่สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย ซึ่งผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นจะรวมกัน
ไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกัน
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		 3) สมรรถนะตามผลของการกระทำ� (Competency as Outputs) สมรรถนะในลักษณะนี้
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ให้ได้ความต้องการใน
การผลิตหรือบริการ จากนัน้ จึงแบ่งผลทีไ่ ด้ออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ และสามารถกำ�หนดคุณภาพ
และมาตรฐานที่ต้องการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
		 4) สมรรถนะตามความรู้ ทักษะและทัศนคติ (Competency as knowledge, Skill and
Attitude) คนทีม่ คี วามเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือวิธกี ารต่าง ๆ ทีจ่ ะบ่งบอกว่า
คนผูน้ นั้ มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้สงู กว่ามาตรฐานทีก่ �ำ หนด ในส่วนของสมรรถนะในลักษณะนัน้
จะต้องแยกแยะออกมาให้เห็นว่าความรู้ ทักษะและทัศนคติ อะไรบ้างที่จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
ซึ่งความสำ�เร็จดังกล่าวนั้น จะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความสำ�เร็จของเป้าหมาย การค้นหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและจะนำ�มาซึ่งการใช้เป้าหมายเป็นตัวกำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญของการทำ�งาน
ต่อไปได้
		 5) สมรรถนะที่แต่ละคนมีอยู่ (Competency as Attribute Bundle) เป็นการประยุกต์
ใช้กระบวนการของสมรรถนะทางความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งเป็นความสามารถที่แท้จริงของแต่ละ
บุคคลที่มีอยู่แต่เป็นการยากมากที่จะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมของ
ผูน้ �ำ จะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้คนแสดงออกในการปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ นัน้ คือจะต้อง
แสดงพฤติกรรมที่สามารถจูงใจให้บุคคลปฏิบัติตามได้ นั่นคือ ความสามารถที่ผู้นำ�จะต้องมี แต่อะไร
คือสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมนั้น เช่น ความสามารถในการฟัง ความนึกคิด การพูดในที่ชุมชน
องค์ประกอบบางอย่างหรือความรับผิดชอบในตัวเอง
		 ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2550) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแก่ 1) สมรรถนะหลัก
(Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ได้ 2) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคน
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชือ่ และอุปนิสยั ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้คนนัน้ ๆ สามารถ
สร้างผลงานในการปฏิบัติงานตำ�แหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal
Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ
และอุปนิสัยที่ทำ�ให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนอื่นทั่วไป
เช่น สามารถอาศัยกับแมงป่อง หรืออสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า
ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล
		 จิรประภา อัครบวร (2549) กล่าวว่า สมรรถนะในตำ�แหน่งหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วย
3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือพฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์กรต้องมี
เพือ่ แสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์กร 2) สมรรถนะบริหาร (Professional Competency)
คือ คุณสมบัติความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรทุกคนจำ�เป็นต้องมีในการทำ�งาน
เพื่อให้งานสำ�เร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์การ 3) สมรรถนะเชิงเทคนิค
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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(Technical Competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จำ�เป็นในการนำ�ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำ�เร็จ
โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน สามารถจำ�แนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก
(Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency)
		 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) จำ�แนกสมรรถนะได้เป็น 5 ประเภท คือ 1) สมรรถนะ
ส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะทีแ่ ต่ละคนมี เป็นความสามารถเฉพาะตัว
ยากที่จะเลียนแบบหรือต้องมีความพยายามสูงมาก 2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies)
หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทำ�งานในตำ�แหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสำ�รวจ
ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดคำ�นวณ ความสามารถในการทำ�บัญชี เป็นต้น
3) สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ
องค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัท เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถ
ในการผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้า หรือบริษทั ฟอร์ด (มอเตอร์) จำ�กัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น
4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสำ�คัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องทำ�
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการสำ�นักงานต้องมีสมรรถนะหลัก คือ
การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือ ผู้จัดการบริษัทต้องมีสมรรถนะหลัก คือ
การสือ่ สาร การวางแผน การบริหารจัดการและการทำ�งานเป็นทีม เป็นต้น 5) สมรรถนะในงาน (Functional
Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตำ�แหน่งหน้าที่
อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น ข้าราชการตำ�รวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถ
ต่างกันบางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น
		 ชูชัย สมิทธิไกร (2550) ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2549) และ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
(2549) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะมีทั้งส่วนที่เหมือนกัน และแตกต่างกันสรุปได้ดังนี้
		 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์กรทุกคนจำ�เป็น
ต้องมีเหมือนกันทุกคน ไม่วา่ จะปฏิบตั งิ านตำ�แหน่งใดเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 2) สมรรถนะตามตำ�แหน่งหน้าที่ (Functional Competency หรือ Job Competency)
คือ สมรรถนะทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั งิ าน โดยใช้เฉพาะตำ�แหน่งงานหน้าทีน่ นั้ ๆ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิ
งานได้ประสบความสำ�เร็จ
		 3) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Management Competency หรือ Professional
Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับล่างขึ้นไป จำ�เป็นต้องมี
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดการแบ่งประเภทของสมรรถนะดังที่กล่าวมา อาจแบ่งสมรรถนะของบุคลากร
ในระดับปฏิบตั กิ ารออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึง่ หมายถึง
บุคลิกลักษณะ ความสามารถสำ�คัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องทำ� เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคน และสมรรถนะตาม
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สายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้น ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงาน
ตำ�แหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน
ดังนัน้ การปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายได้นนั้ จะขึน้ กับองค์ประกอบของสมรรถนะการปฏิบตั งิ าน
ดังที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงไว้ดังนี้
กิตติพงษ์ เลิศเลียงชัย (2547) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
มี 3 ส่วน ดังนี้ คือ 1) สิ่งที่องค์กรต้องการให้รู้ (Knowledge) 2) ความสามารถที่องค์กรต้องการ
ให้ทำ�ได้ (Skills) และ 3) ลักษณะที่องค์กรต้องการให้เป็น (Attributes)
ลักษณะที่องค์กรต้องการให้เป็น
ความสามารถที่องค์กรต้องการ

สิ่งที่องค์กรต้องการให้รู้

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของสมรรถนะ
ชูชัย สมิทธิไกร (2540) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานนั้น ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ที่สำ�คัญ 3 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge) คือ พื้นฐานของการสร้างทักษะและความสามารถเป็นสิ่งที่ได้รับ
การจัดระบบระเบียบไว้เป็นอย่างดี ส่วนมากมักจะเป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อเท็จจริงหรือระเบียบวิธกี าร
ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีตามจุดมุ่งหมาย
2. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง ส่วนมากมัก
จะหมายถึง ความสามารถในการประกอบกิจกรรมโดยใช้อวัยวะเคลือ่ นไหวภายนอก (Psychomotor
Type Activities)
3. ความสามารถ (Ability) คือ ความสามารถเชิงปัญญาที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงาน
กล่าวคือ เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2548) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของระบบสมรรถนะ ประกอบด้วย
5 ส่วนคือ
1) ฐานข้อมูลสมรรถนะขององค์กร (Competency Basket) หมายถึง ฐานข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวม
สมรรถนะที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานในตำ�แหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในองค์กร
2) ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) หมายถึง การจำ�แนก รวบรวม
สมรรถนะออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายวิชาชีพ สมรรถนะร่วมของ
กลุ่มงาน/สายวิชาชีพ สมรรถนะเฉพาะทาง และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น
3) ชื่อของสมรรถนะ (Competency Name) เป็นการกำ�หนดหรือตั้งชื่อสมรรถนะแต่ละตัว
ให้ชัดเจน บ่งชี้ความแตกต่างกับสมรรถนะตัวอื่น ๆ ซึ่งจะทำ�ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกัน
4) ระดับของสมรรถนะ (Proficiency Scale) เป็นการกำ�หนดระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของสมรรถนะ การกำ�หนดระดับความสามารถของสมรรถนะนั้น มีหลายประเภทแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและความเหมาะสมของสมรรถนะ
5) ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) หมายถึง การกระทำ� ปฏิกิริยา หรือ
การกระทำ�ตามบทบาทหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง (Specific Circumstances)
จากองค์ประกอบของสมรรถนะดังกล่าวมีความสำ�คัญต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานและองค์กร
ดังที่ชูชัย สมิทธิไกร (2552) ได้กล่าวไว้ดังนี้
1) ช่วยให้องค์การสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี ทั้งด้านความรู้ทักษะ และ
ความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สำ�เร็จตามความต้องการ
ขององค์การอย่างแท้จริง
2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง ระดับความรู้ทักษะ และความสามารถของตนเอง ว่าอยู่ใน
ระดับใด และจำ�เป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
3) นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานในองค์การ
4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs)
บรรลุเป้าหมาย เพราะ สมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้วา่ ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPIs แล้ว
จะต้องใช้สมรรถนะใดบ้าง
5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขาย
เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าที่กำ�หนด ทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทำ�งานมากนัก แต่เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดสูง จึงทำ�ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องทุ่มเทความพยายามมากนัก
แต่ถ้ามีการวัดสมรรถนะแล้ว จะทำ�ให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้น ประสบความสำ�เร็จ
เพราะโชคช่วยหรือความสามารถของเขา
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6) ช่วยให้การหล่อหลอมสมรรถนะขององค์การประสบความสำ�เร็จเร็วยิ่งขึ้น เพราะ
ถ้าพนักงานทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานขององค์การกำ�หนดตลอดเวลาแล้ว
ในระยะยาว ก็จะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะองค์การนั้น ๆ เช่น เป็น องค์การแห่ง
การคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคนในองค์การมีสมรรถนะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4.4 สมรรถนะสำ�คัญของประเทศต่าง ๆ
		 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า แต่ละประเทศกำ�หนดสมรรถนะไว้แตกต่างกัน
โดยการปฏิรูปหลักสูตรและกรอบแนวคิดการศึกษาขององค์การความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 2573 (The OECD Education 2030 Framework) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสำ�หรับ
การปฏิรูปหลักสูตรที่จะต้องมุ่งเน้นที่สมรรถนะมากขึ้น และได้ประกาศกรอบสมรรถนะของ OECD
ไว้ดังนี้

ภาพที่ 3 กรอบสมรรถนะในการพัฒนาปี 2030 ของ OECD

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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จากการศึกษาสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออก สามารถสรุปได้
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจัดกลุ่มของสมรรถนะ และสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออก
ประเทศ
ฮ่องกง

กลุ่มของสมรรถนะ

สมรรถนะ

ความรู้และทักษะ
• ความสามารถในการใช้ ภ าษา 2-3 ภาษา
(Knowledge and Skills)
(Trilingual and Bilingual Competency)
• ความสามารถในการนำ�ความรูไ้ ปใช้ในบริบทต่าง ๆ
(T-Shaped Knowledge)
• ความรูใ้ นการควบคุมเทคโนโลยี (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)

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

• การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
• การทำ�งานเป็นทีม (Team Spirit)
• การชื่ น ชมความแตกต่ า ง (Appreciation
of Differences)
• ความพากเพียร (Perseverance)
• ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
• ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility)
• ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence)
• การจัดการตนเอง (Self-Management)
• การควบคุมตนเอง (Self-Control)
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ประเทศ
ฮ่องกง
(ต่อ)

กลุ่มของสมรรถนะ
ค่านิยม
(Values)

สมรรถนะ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความซื่อสัตย์ (Integrity)
ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความมุ่งมั่น (Commitment)
การเอาใจใส่ (Caring)
การเคารพในค่านิยมที่แตกต่างกัน (Respect of
Different Values)
ความอดทนต่อความหลากหลาย (Tolerance of
Diversity)
ความยุติธรรม (Justice)
เคารพกฎหมาย (Rule of Law)
สันติภาพ (Peace)

สิงคโปร์

การตระหนักรู้ตนเอง
(Self-Awareness)
การจัดการตนเอง
(Self-Management)
การตระหนักรู้ทางสังคม
(Social Awareness)
การจัดการด้าน
ความสัมพันธ์
(Relationship
Management)
การตัดสินใจที่มีความ
รับผิดชอบ
(Responsible
Decision-Making)

• การสื่อสาร ความร่วมมือ และทักษะด้านข้อมูล
สารสนเทศ (Communication, Collaboration,
and Information Skills)
• การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ (Critical
and Inventive Thinking)
• การรู้ ด้ า นความเป็ น พลเมื อ ง การตระหนั ก
เกี่ยวกับพลโลก ทักษะข้ามวัฒนธรรม
(Civic Literacy, Global Awareness, and
Cross-Cultural Skills)

ญี่ปุ่น

การรู้ขั้นพื้นฐาน
(Basic Literacy)

การรูห้ นังสือ การรูเ้ รือ่ งจำ�นวน และการรูเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ่ สาร (รวมถึงมารยาท
และจริยธรรมในการใช้ ICT) (Literacy, Numeracy,
and Information/ Communication Technology
Literacy (and Manners and Morals for ICT)

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

54

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง

ประเทศ

กลุ่มของสมรรถนะ

ญี่ปุ่น
(ต่อ)

ความสามารถในการคิด
(Thinking Ability)

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

ความสามารถเชิงปฏิบตั ใิ น • การพึ่งพาตนเอง (Independence and Autonการกระทำ�เพื่อโลก
omous Action) ความเข้าใจตนเองและความ
(Practical ability to act
รับผิดชอบต่อตนเอง การส่งเสริมสุขภาพทักษะ
for The World)
การตัดสินใจ และทักษะในการวางแผนชีวิต
• การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building)
ความร่วมมือและความรับผิดชอบความรู้สึก /
การแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
• ความรับผิดชอบในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
(Responsibility for Building a Sustainable Future)
ความรับผิดชอบ สิทธิหน้าที่ การทำ�งาน ความเข้าใจ
ในสังคมวัฒนธรรมและสภาพ แวดล้อมทางธรรมชาติ
การประยุ ก ต์ ใช้ ภ าษาและข้ อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจน
ทักษะการหาปัญหาและการแก้ปัญหา
เกาหลีใต้ • 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
ไต้หวัน

กลุ่มของสมรรถนะ

สมรรถนะ

การกำ�กับตนเอง
• ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาศักยภาพ
(Self-Directed Action)
(Self-Understanding and Development of
Potentials)
• ความประทับใจ ประสิทธิภาพ และความคิด
สร้างสรรค์ (Appreciation, Performance and
Creativity)
• การวางแผนอาชีพและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Career
Planning and Lifelong Learning)
การมีส่วนร่วมทางสังคม
(Social Participation)

• ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาศักยภาพ
(Self-Understanding and Development of
Potentials)
• การมีความชื่นชม ประสิทธิผล และความคิด
สร้างสรรค์ (Appreciation, Performance, and
Creativity )
• การวางแผนอาชีพและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Career
Planning and Lifelong Learning)

ปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสาร • การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด
(Communicative
(Utilization of Technology and Information)
Interaction)
• สำ � รวจและสื บ สอบอย่ า งตื่ น ตั ว (Active
Exploration and Inquiry)
• การมี อิ ส ระในการคิ ด และการแก้ ปั ญ หา
(Independent Thinking and Problem-Solving)
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สำ�หรับในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ได้กำ�หนด
สมรรถนะไว้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมรรถนะของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้
ประเทศ

สมรรถนะ

อังกฤษและ
ไอร์แลนด์เหนือ

• ทักษะการสื่อสาร (Communication)
• ทักษะด้านตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Personal
and Interpersonal Skills)
• ทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Managing Information)

สกอตแลนด์

ฟินแลนด์

•
•
•
•
•
•

ผู้เรียนที่ประสบความสำ�เร็จ (Successful Learners)
ความมั่นใจส่วนตน (Confident Individuals)
พลเมืองที่รับผิดชอบ (Responsible Citizens)
จิตสาธารณะ (Effective Contributors)
การมีสุขภาวะที่ดี (Health and Wellbeing)
ทักษะในการเรียน ทักษะชีวิตและการทำ�งาน (Skills for
Learning, Life and Work)
• การรู้หนังสือ (Literacy)
• การรู้เรื่องจำ�นวน (Numeracy)
• การคิดและการเรียนรู้เกี่ยวกับการจะเรียน (Thinking and
Learning to Learn)
• สมรรถนะทางวัฒนธรรม การปฏิสมั พันธ์ และการแสดงออกถึง
การเป็นตัวเอง (Cultural Competence, Interaction and
Self-Expression)
• การดูแลตนเองและการจัดการกับชีวติ ประจำ�วัน (Taking Care
of Oneself and Managing Daily Life)
• ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information
and Communication Technology (ICT) Competence)
• ชีวิตการทำ�งานและการเป็นเจ้าของกิจการ (Working Life
Competence and Entrepreneurship)
• การมีส่วนร่วมและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Participation,
Involvement and Building a Sustainable Future)

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ประเทศ

สมรรถนะ

นอร์เวย์

•
•
•
•
•

แคนาดา

•
•
•
•
•
•
•

ออสเตรเลีย

•
•
•
•
•
•

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)
การรู้เรื่องจำ�นวน (Being able to Develop Numeracy)

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Managing Information)
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
การสื่อสาร (Communication)
การร่วมมือ (Collaboration)
สมรรถนะทางวัฒนธรรมและการเป็นพลโลก (Cultural and
Global Citizenship)
• การเจริญเติบโตส่วนบุคคลและมีความเป็นอยู่ที่ดี (Personal
Growth and Well-Being)
การรู้หนังสือ (Literacy)
ทักษะการคิด (Thinking skills)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
การจัดการตนเอง (Self-Management)
การทำ�งานเป็นทีม (Teamwork)
ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Understanding)
คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถทางสังคม (Ethical
behavior and Social Competence)
• การรู้เรื่องจำ�นวน (Numeracy)
• เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
• ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ประเทศ

สมรรถนะ

นิวซีแลนด์

• การใช้ภาษา สัญลักษณ์และข้อความ (Using Language,
Symbols and Text)
• การจัดการตนเอง (Managing - Self)
• ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relating to Others)
• การมีสว่ นร่วมและจิตสาธารณะ (Participating and Contributing)
• การคิด (Thinking)

แอฟริกาใต้

• การระบุและแก้ปัญหา (Identify and Solve Problems)
• การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น (Work Effectively with Others)
• การรวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบและประเมินข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ (Collect, Analyze, Organize and
Critically Evaluate Information)
• การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicate Effectively)
• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
(Use Science and Technology Effectively)
• การแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกีย่ วกับโลกในฐานะเป็นชุดของ
ระบบที่เกี่ยวข้องกัน (Demonstrate Understanding of
the World as a set of related systems)
• พัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (การไตร่ตรองและหากลยุทธ์
ในการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
รักษาวัฒนธรรมและมีจริยธรรม การศึกษาเพือ่ อาชีพและโอกาส
ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ) (Full personal development
(reflecting on and exploring strategies to learn
more effectively, responsible citizens, cultural
and aesthetical sensitiveness, education for career
and entrepreneurial opportunities))

จากข้อมูลในตารางเกี่ยวกับสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ และองค์กรต่าง ๆ สามารถจัดกลุ่ม
ของสมรรถนะที่พบในประเทศและองค์กร ได้ดังนี้
1. การเข้าใจตนเอง ดูแลตนเอง และพัฒนาตนเอง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความร่วมมือ การทำ�งานเป็นทีม
3. การรู้หนังสือ การรู้เรื่องจำ�นวน การรู้สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล
4. การใช้ภาษาและการสื่อสาร
5. ทักษะการคิด
6. ทักษะชีวิต ทักษะการทำ�งานและการวางแผนอนาคต
7. การเป็นพลเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมทางสังคมและมีส่วนร่วมในโลกใบนี้
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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4.5 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
1) ความหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
		 Kenya Institute of Curriculum development – 4ICD (2017) นิยามไว้ว่า
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Competence) เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นในสิง่ ทีผ่ เู้ รียน
ได้รับการคาดหวังให้กระทำ� มากกว่ารวมความสนใจส่วนใหญ่ในสิ่งที่พวกเขาได้รับการคาดหวังให้รู้
ในหลักการ หลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของ
ผู้เรียน ครู และสังคม อันบอกเป็นนัยว่าผู้เรียนทั้งได้รับและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ค่านิยม และ
เจตคติในการแก้ไขสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญในชีวิตประจำ�วัน ตามแนวโน้มกระแสโลกที่เน้นเรื่อง
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21
		 สมรรถนะแกนหลักของ 4IDC มีดังนี้คือ
- การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา
- ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
- ความเป็นพลเมือง
- สมรรถนะในตนเอง
- ความรู้พื้นฐานทางดิจิทัล
- การเรียนรู้วิธีการเรียน
		 Roumen Nikolov, Elena Shoikova, และ Eugenia Kovatcheva ได้อธิบายไว้ในเอกสาร
Competence-Based Framework for Curriculum Development (2014) ว่ามโนทัศน์เรื่อง
สมรรถนะนี้สามารถต่อเชื่อมโลกของการศึกษา การฝึกอบรม การจัดการความรู้ และการเรียนรู้
ที่ไม่เป็นทางการ นักวิจัยทางด้านสมรรถนะหลายท่านได้ให้คำ�นิยามต่าง ๆ ว่า สมรรถนะคือ อุปนิสัย
และคุณลักษณะเด่นที่คงทนซึ่งเป็นตัวกำ�หนดการกระทำ� คุณลักษณะที่เด่นชัดซึ่งแยกแยะผู้กระทำ�
ทีส่ �ำ เร็จออกจากคนอืน่ ความสามารถทีจ่ ะบรรลุถงึ เป้าหมาย แนวโน้มลักษณะนิสยั ภายในทีใ่ ห้บคุ คล
รับมือได้ดีกับบทบาทหรือสถานการณ์ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่แสดงออกในงาน
		 ในบริบทของกรอบคุณสมบัตขิ องสหภาพยุโรป (The European Qualification Framework)
“สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถที่ผ่านการพิสูจน์ได้ในการใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ทางสังคมและ/หรือทางมรรควิธี ในสถานการณ์การทำ�งานหรือการศึกษา และในการพัฒนา
ด้านอาชีพและบุคคล”
		 แนวคิดเกีย่ วกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Approach) “สมรรถนะ”
แปลมาจากคำ�ว่า Competence หรือ Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถ ในการทำ�
บางสิ่งได้เป็นอย่างดี (the ability to do something well: จาก Longman Dictionary) ในที่นี้
จะกล่าวถึงความสามารถในการทำ�งานหรือการประกอบอาชีพเป็นสำ�คัญ ซึ่งในการทำ�งานหรือ
การประกอบอาชีพนัน้ ต้องใช้ความสามารถทีม่ อี ยูใ่ นตัวบุคคล เพือ่ จะทำ�ภารกิจของงานนัน้ ถ้าบุคคลใด
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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มีความสามารถในการทำ�งานได้ เรียกว่า เป็นคนที่มีสมรรถนะในการทำ�งาน และในทางตรงข้าม
ถ้าบุคคลใดไม่สามารถทำ�งานได้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีสมรรถนะ การสร้างเสริมให้คนมีความสามารถ
ในการทำ�งานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล และการออกแบบสมรรถนะ รวมถึง
การฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะสำ�หรับการทำ�งานจึงเป็นสาระสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ (Vocational Education and Training หรือ VET)
2) ความเป็นมาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
		 ระบบฐานสมรรถนะมี 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร
และระบบของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละระบบมีฐานแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง
ซึง่ ทัง้ 2 ระบบ ไม่ได้มคี วามแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง และเมือ่ ได้ท�ำ ความเข้าใจทัง้ สองระบบก็จะสามารถ
นำ�ส่วนที่ดีที่สุดมาประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทที่ต้องการได้ในที่สุด
		 หลักสูตรฐานสมรรถนะ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1970 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใช้ในการ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรม (Competency-Based Training) เช่น สหรัฐอเมริกา คานาดา อังกฤษ เกาหลี
ออสเตรเลีย เพื่อควบคุมคุณภาพของบุคลากรในอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันกับนานาชาติ เช่น
ประเทศออสเตรเลียมี The National Training Board เป็นผู้กำ�หนดมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติ
(National Competency Standards) ให้นโยบายและแนวทางการดำ�เนินงานฝึกอบรม
โดยคาดหวังสิง่ ทีผ่ เู้ ข้าอบรมจะสามารถปฏิบตั ไิ ด้ (Performance) เมือ่ จบหลักสูตร เช่น การฝึกอบรม
ด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร การโรงแรม ท่องเที่ยว ของ TAFE ประเทศ
ออสเตรเลีย ก็จัดการฝึกอบรมแบบ Competency-Based Training in English Language
Teaching และได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานสมรรถนะของอาชีพต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน รวมถึง
การเทียบความรู้และประสบการณ์
		 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในหลายประเทศ ได้นำ�แนวทางการฝึกอบรมแบบ
ฐานสมรรถนะ (Competency-Based Training) มาใช้กับการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้กำ�หนด
นโยบาย และผู้นำ�ด้านหลักสูตรของประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
		 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร/การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ (Competence-Based Training)
คือ การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เรียน ในสหราชอาณาจักร คำ�ว่า “กำ�ลังคนที่มี
สมรรถนะ” ประกอบไปด้วยคนที่มีความสามารถในการทำ�งานได้อย่างคงเส้นคงวา (Consistently)
ตามมาตรฐานของข้อกำ�หนดในการทำ�งานภายใต้ขอบเขตของบริบทหรือเงื่อนไขของงานนั้น แต่ใน
สหรัฐอเมริกาคำ�ว่า “สมรรถนะ” ไม่ได้หมายถึงภาระงานในการทำ�ชิ้นงานนั้น แต่หมายถึงสิ่งที่ทำ�ให้
บุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงานนั้น ๆ ได้ด้วย ดังนั้น Competence-Based Training
หรือ Competency-Based Training หรือการฝึกอบรมบนฐานความสามารถ หมายถึง การใช้ความ
สามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งานมาใช้เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือนำ�มาใช้เป็นเนื้อหาของ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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การฝึกอบรม ทำ�ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น เรียกให้กระชับสั้น ๆ ว่า
“การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ” นอกจากนีย้ งั มีการนำ�แนวคิดไปใช้ส�ำ หรับการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย
เพราะหลักสูตรและการสอนรวมทัง้ การฝึกอบรมเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันเสมอ เมือ่ ใดมีการสอน
หรือการฝึกอบรมก็มักต้องมีหลักสูตรอยู่ด้วย
4) ลักษณะสำ�คัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
		 1) กําหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนสามารถทําอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร (Course
Outcomes / Performance Outcomes)
		 2) ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดเนื้อหา วางแผน
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ทําให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล
และการรับรองคุณวุฒิ
		 3) มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียนที่แน่นอน
มาตรฐานสมรรถนะ เป็นข้อกำ�หนดความรู้ และทักษะ และนำ�ความรู้และทักษะนั้น ๆ
ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน โดยปฏิบตั งิ านให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนด (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 เป็นตัวกำ�หนดความรู้ และทักษะทีค่ าดหวังว่าผูเ้ รียนจะสามารถปฏิบตั ภิ าระงาน / กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติที่กำ�หนด
เกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) คือผลการเรียนรู้ ซึ่งคาดหวังให้ผู้รับการอบรม หรือ
ผู้เรียนสามารถทำ�ได้เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ดังนั้น การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องกำ�หนดจุดประสงค์การปฏิบตั ิ (Performance Objective) หรือจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด และการประเมินผลต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติ จึงจะเกิดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ เพราะใช้สมรรถนะเป็นตัวกำ�หนด ตัง้ แต่การจัดการเรียนการสอน
จนถึงการประเมินผล ซึ่งการประเมินผล สามารถใช้รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต
(Observation) การสาธิตและตั้งคำ�ถาม (Demonstration and Questioning) แบบทดสอบและ
ข้อสอบอัตนัย (Pen and Paper Test and Essays) ซึ่งใช้ประเมินด้านความรู้ การสอบปากเปล่า
(Oral Test) การทำ�โครงงาน (Projects) สถานการณ์จ�ำ ลอง (Simulations) แฟ้มผลงาน (Portfolios)
การประเมินผลโดยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบและบันทึกผลได้ (สุจิตรา ปทุมลังการ์, 2552)
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5) การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
			 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Learning) การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ หมายถึง ระบบการสอน การประเมิน การให้ระดับคะแนน (Grading) และ
การรายงานทางการศึกษาที่อยู่บนฐานการแสดงออกของนักเรียนที่ได้เรียนความรู้และทักษะต่าง ๆ
ที่พวกเขาถูกคาดหวังให้เรียนที่พวกเขาก้าวหน้าขึ้นโดยผ่านการการศึกษาของพวกเขาในโรงเรียน
ของรัฐ ระบบฐานสมรรถนะใช้มาตรฐานการเรียนรู้ของรัฐกำ�หนดความคาดหวังทางวิชาการ
และนิยาม “สมรรถนะ” หรือ “ความชำ�นาญ” ในคอร์ส ขอบเขตวิชา หรือระดับชั้นที่จัดให้ (แม้ว่า
ชุดมาตรฐานอื่นอาจจะถูกใช้ด้วย รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยเขตพื้นที่และโรงเรียน
หรือโดยองค์กรตามสาระวิชา) เป้าหมายทัว่ ไปของการเรียนรูฐ้ านสมรรถนะคือเพือ่ ทำ�ให้มนั่ ใจว่าผูเ้ รียน
จะได้รับความรู้และทักษะที่ถือว่าสำ�คัญต่อความสำ�เร็จในโรงเรียน การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การประกอบอาชีพ และการดำ�เนินชีวิตเมื่อเติบใหญ่ หากผู้เรียนไม่บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
พวกเขาก็จะต้องเรียน ฝึกปฏิบัติ และความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุ
สมรรถนะหรือพัฒนาถึงมาตรฐานที่คาดหวัง
			 การนิยามการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนั้นซับซ้อนเพราะนักการศึกษาไม่เพียงแต่ใช้คำ�
ที่หลากหลายในแนวปฏิบัติ บางคำ�อาจจะหรืออาจจะไม่ถูกใช้แบบพ้องความหมายในแต่ละแห่ง
ได้แก่ คำ�ว่าการศึกษา การสอน หรือการเรียนรู้บนฐานความชำ�นาญ ความเชี่ยวชาญ ผลสัมฤทธิ์
การกระทำ� และมาตรฐานสมรรถนะ คือการแสดงออกของคุณลักษณะที่ผู้สำ�เร็จการเรียน
ได้แสดงออกมาทีบ่ ง่ ชีว้ า่ พวกเขาได้ถกู เตรียมเพือ่ ทีจ่ ะแสดงออกและปฏิบตั ไิ ด้โดยอิสระในการทำ�งาน
ตามวิชาชีพ สมรรถนะครอบคลุมมากกว่าเนื้อหาความจริง เป็นการบูรณาการและการประยุกต์ใช้
เนื้อหาความจริง ทักษะ และคุณลักษณะที่ได้เรียนมาเป็นสิ่งที่จำ�เป็นต่อการบริการผู้ป่วย ชุมชน
และวิชาชีพ (กรณีของ Health Service Center, West Virginia University) สมรรถนะที่ถูก
พัฒนาขึน้ ไม่ได้ถกู สอนทัง้ หมดในคอร์สเดียว แต่ทงั้ หมดถูกนำ�เสนอตลอดทัง้ หลักสูตร ตามปกติคอร์ส
วิชาทั้งหลายช่วยสนับสนุนการบรรลุแต่ละสมรรถนะ โดยช่วงต้นของหลักสูตรมีส่วนประกอบหลัก ๆ
คือการสร้างความแตกฉานในความรูจ้ ริงและทักษะพืน้ ฐาน และด้วยการเติมเต็มแผนการเรียน ทุก ๆ
ส่วนจะสร้างความยอดเยี่ยมให้กับการประยุกต์ขั้นสูงใช้แนวคิดเหล่านี้ในสถานการณ์การปฏิบัติจริง
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การจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ (Competency Education)
เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 International Association for K-12 Online Learning
(iNACOL) และ Council of Chief of State School Officers ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้นำ�ผู้บริหารการศึกษาและผู้กำ�หนดนโยบายทางการศึกษามาประชุมร่วมกันเพื่อกำ�หนดนิยาม
ของการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นและสรุปออกมาเป็นแก่นของ
การจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะได้ดังนี้
1. ผู้เรียนก้าวหน้าในระดับที่สามารถแสดงความเชี่ยวชาญออกมาได้
2. สมรรถนะที่แสดงออกมีความชัดเจน วัดได้ และสะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
ที่ต้องการสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถที่เข้มแข็ง
3. มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในเชิงบวก และมีความหมายต่อผู้เรียน
4. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม บนพื้นฐานของ
ความแตกต่างในความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
5. ผลการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ รวมถึงการนำ�ไปใช้และสร้างองค์ความรู้ได้ พร้อมกับ
การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่สำ�คัญ
การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะใช้แนวคิดแบบองค์รวม (Holistic Approach) คือ มองเด็ก
ทุกด้าน “Whole Child” มุ่งพาผู้เรียนให้ไปถึงมาตรฐานที่แท้จริงมากกว่าการบันทึกผลการเรียนรู้
กับแนวคิดสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มากขึ้นเป็นหลักสูตรฐานสมรรถภาพ (Proficiency-Based System) ซึ่งจากการศึกษาสำ�รวจก็ได้
พบลักษณะดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกันในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ
6) แนวคิดสำ�คัญที่บ่งบอกถึงการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
		 ประเทศในสหภาพยุโรป ไม่ค่อยใช้คำ�ว่า Competency Mastery และ Proficiency
ในการกล่าวอ้างถึงการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ แต่มักใช้คำ�ว่า ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning
Outcomes) เป็นแนวคิดที่สำ�คัญจากการศึกษา มีคำ�สำ�คัญที่เกี่ยวกับสมรรถนะ ดังนี้
		 Learner-Centered และ Student-Centered
		 สองคำ�นี้เป็นที่เข้าใจแพร่หลายเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ
นักการศึกษาได้มีคำ�กล่าวที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพื้นฐาน เป็นการปฏิวัติทาง
การศึกษาเลยทีเดียว ดังนี้
		 “ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลกฉันใด เด็ก ๆ ก็เป็นศูนย์กลางของ
การเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งฉันนั้น เมื่อใดก็ตามที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ นัน้ ผลกระทบทีเ่ ราต้องคำ�นึงถึงก็คอื บทบาทของครู หลักสูตร จะเป็นอย่างไร
โครงสร้างเวลาทีใ่ ช้ในการจัดการศึกษา และสถานทีใ่ นการจัดการศึกษา จะมีการออกแบบให้สอดคล้อง
กันอย่างไร มันคือการปฏิวัติ”
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Formative Assessment ต่างจาก Summative Assessment ในการจัดการศึกษา
เชิงสมรรถนะ ครูตอ้ งการข้อมูลผลการเรียนเพือ่ นำ�มาปรับปรุงการสอนของตน และเพือ่ สะท้อนกลับให้
เด็กได้รวู้ า่ เขาควรปรับปรุงการเรียนรูข้ องเขาตรงไหนอย่างไร จึงต้องใช้การประเมินแบบ Formative
Assessment การประเมินแบบ Summative Assessment โดยการสอบ (Examination) ใช้เพื่อ
การตัดสินผลการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ
Personalization เป็นแนวคิดที่นักการศึกษาใช้เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาสู่การศึกษา
เชิงสมรรถนะ เพราะหลักอันเป็นที่เข้าใจกันก็คือ เด็กต้องได้รับการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของแต่ละคน
7) แนวคิดการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
		 การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ หมายถึง การวางแผนการสอนของ
หลักสูตรรายวิชา ที่เกิดจากการศึกษาและกำ�หนดแนวทาง และวิธีการตั้งแต่ก่อนการสอน ขณะ
ดำ�เนินการสอน และหลังการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้ผ่านการเรียนจบหลักสูตร
รายวิชานั้นแล้วสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายของจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชา
องค์ประกอบของการจัดทำ�แผนการสอนฐานสมรรถนะ แบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ ซึ่งจัดเป็นลำ�ดับ
ขั้น ดังนี้ (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
		 1) ขั้นศึกษาและจัดเตรียมทรัพยากรพื้นฐาน การวางแผนด้วยการเริ่มต้นจากการศึกษา
วิเคราะห์ตลอดจนจัดเตรียมทรัพยากร นับเป็นองค์ประกอบที่เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำ�คัญมาก
ภารกิจที่จะต้องทำ�ในขั้นตอนนี้มีดังนี้
				 1.1) ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หัวเรือ่ ง ตลอดจนขอบเขตของเนือ้ หา
ที่กำ�หนดอย่างคร่าว ๆ ในหลักสูตร
				 1.2) สำ�รวจและวินิจฉัยผู้เรียน
				 1.3) สำ�รวจทรัพยากรอืน่ ๆ เช่น งบประมาณสนับสนุน สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่อการเรียน
การสอน เช่น อุปกรณ์สาธิต อุปกรณ์ช่วยสอน เป็นต้น
				 1.4) สำ�รวจสภาวะแวดล้อม ตลอดจนความรู้ความสามารถของผู้สอนที่จะต้องนำ�
มาใช้ในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป
		 2) ขั้นกำ�หนดแนวทางและวิธีการ ภายหลังจากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แล้ว
ก็จะนำ�ข้อมูลดังกล่าวมากำ�หนดวิธกี ารสอนและสือ่ การเรียนการสอน ภารกิจทีจ่ ะต้องกระทำ�ในขัน้ นี้
มีดังนี้
				 2.1) กำ�หนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
				 2.2) กำ�หนดวิธีนำ�เข้าสู่บทเรียนและการสร้างแรงจูงใจ
				 2.3) กำ�หนดวิธีสอนในแต่ละขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์
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				 2.4) กำ�หนดสื่อการเรียนการสอน พร้อมกับการจัดเตรียมสื่อที่จำ�เป็นไว้ให้พร้อม
				 2.5) กำ�หนดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
				 กำ�หนดวิธีการประเมินผลผู้เรียน ตลอดจนเลือกและสร้างเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม
เช่น ใบงาน แบบทดสอบ เป็นต้น
			3) ขั้นดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการนำ�สิ่งที่ได้ศึกษาจัดเตรียมไว้มาใช้
ในขัน้ ตอนนีจ้ ะต้องพยายามใช้วธิ กี ารทีจ่ ดั เตรียมไว้ ผูส้ อนจะต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะในการนำ�การเรียน
ให้สำ�เร็จผลตามเป้าหมายและวิธีการ
			4) ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นของการตรวจสอบผลว่า ปฏิบัติการที่ผ่านมาเป็นเช่นไร
ผู้เรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด การเตรียมการในขั้นนี้จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงขั้นตอนนี้
ก็จะเป็นขั้นของการนำ�สิ่งที่เตรียมมาใช้ แล้วเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในทันที
ซึง่ ก็จะป้อนข้อมูลกลับไปยังผูเ้ รียนเพือ่ ปรับความรูค้ วามเข้าใจให้เป็นไปตามเป้าหมายจากองค์ประกอบ
ของการจัดระบบในการวางแผนการสอนดังกล่าว จะเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อกำ�หนดขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้เป็นระบบโดยดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
				 4.1) ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไป ตลอดจนขอบเขตเนื้อหา
				 4.2) ศึกษาวินิจฉัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
				 4.3) กำ�หนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
				 4.4) เลือกวิธีการสอนตลอดจนสื่อการเรียนการสอน
				 4.5) ดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอน
				 4.6) ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน
				 4.7) ศึกษาข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำ�มาปรับปรุงวิธีสอนในครั้งต่อไปผู้สอนจะต้องมี
การวางแผนไว้ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจในบทเรียนได้มาก
ที่สุด และในการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนจะสามารถดำ�เนินการได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสภาพแวดล้อม โดยผู้สอนจำ�เป็นที่จะต้องมีการเตรียมการอย่าง
ต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่เริม่ ต้นก่อนการสอน ขณะดำ�เนินการสอน และประเมินผลความก้าวหน้าเป็นลำ�ดับสุดท้าย
8) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
		 1) กำ�หนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes/Course Outcomes) หรือเรียกว่า
สมรรถนะ หรือภาระงาน (Competencies or Tasks) อย่างชัดเจน ซึ่งสมรรถนะที่กำ�หนดขึ้นเป็น
สิ่งจำ�เป็นกับการศึกษาและการปฏิบัติงานในอาชีพต่าง ๆ ที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติได้
เมื่อจบหลักสูตร ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสมรรถนะที่กำ�หนด
		 2) จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เลือกใช้สื่อที่หลากหลาย และอุปกรณ์
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน (Task - Oriented Activities) ได้ สำ�เร็จตามสมรรถนะที่กำ�หนด
เน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผเู้ รียนเป็นระยะ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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		 3) ให้เวลาผู้เรียนแต่ละคนเพียงพอที่จะปฏิบัติภาระงานหนึ่ง ๆ ให้สำ�เร็จก่อนที่จะไปสู่
ภาระงานต่อไป ให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติภาระงานให้สำ�เร็จตามเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำ�หนด
ใช้การวัดผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced) ในการประเมินผลความสำ�เร็จของผูเ้ รียนแต่ละคน
9) กลวิธีการจัดเรียนการสอน (Delivery Strategies)
		 • ใช้สื่อประเภท Audio-Visual Materials
		 • การระดมสมอง (Brainstorming)
		 • กรณีศึกษา (Case Study)
		 • ประสบการณ์ทำ�งานร่วมกัน (Cooperative work Experience)
		 • การสาธิต (Demonstration)
		 • การอภิปราย (Discussion)
		 • การฝึกซํ้า ๆ (Drill)
		 • ศึกษานอกสถานที่ (Field Trip)
		 • กิจกรรมกลุ่ม (Group Work)
		 • เชิญวิทยากรมาบรรยาย (Guest Speaker)
		 • ชุดการเรียน (Modules/Learning Packages)
		 • การบรรยาย (Lecture)
		 • ห้องปฏิบัติการแบบเปิด (Open Lab Sequences)
		 • จัดอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Panel Discussions)
		 • โครงงาน (Projects) เอกสารจากองค์กร บริษัท (Enterprise Papers) ผลงาน
ต้นแบบ (Prototypes) โครงงานวิจัย (Research Projects) แบบจำ�ลองต่าง ๆ (Models)
		 • การถาม – ตอบ (Questions and Answers)
		 • การทบทวน / ทำ�กิจกรรมเพิ่มเติม (Review / Reinforcement)
		 • บทบาทสมมุติ (Role Playing)
		 • เกมสถานการณ์จำ�ลอง (Simulation Games)
		 • Text or Reference Assessment
10) แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency Based
Education: CBE)
		 CBE มุ่งให้ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถที่เชี่ยวชาญ (ชำ�นาญ) ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
เรียนรู้ยาวนาน แนวทาง CBE จะกำ�หนดความคาดหวังต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้สูง และคาดหวัง
กับผูเ้ รียนทุกคน ผูเ้ รียนแต่ละคนควรรับผิดชอบต่อตัวเองให้ถงึ เป้าหมายการเรียนทีม่ งุ่ พัฒนาสมรรถนะ
นั้น ๆ นักการศึกษาต้องช่วยเอื้ออำ�นวยสนับสนุนผู้เรียนตามลักษณะของแต่ละบุคคลด้วย ผู้เรียน
ควรสามารถเรียนในสถานทีแ่ ละเวลาทีแ่ ตกต่างกัน จะได้รบั การประเมินต่อเมือ่ ผูเ้ รียนพร้อม ประเมิน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ความก้าวหน้าตามอัตราความก้าวหน้าของแต่ละคน ผู้เรียนต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
อย่างยืดหยุน่ ผูเ้ รียนในแนว CBE จะได้รบั การประเมินผ่านได้รบั หน่วย (กิต) การเรียนเมือ่ เขาสามารถ
แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำ�หนดไว้
		 ปัจจุบันมีความสนใจต่อ CBE เพิ่มขึ้นมาก แนวทาง CBE สามารถช่วยผู้เรียนมั่นใจว่าจะ
สำ�เร็จถึงเป้าหมายในการศึกษาเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายด้านอาชีพ ในปี 2015 มีรายงานว่า 42 รัฐ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้ CBE โดยมีขั้นตอนคือ การวางแผน การทดลองนำ�ร่อง (Piloting)
และการใช้ (Implementing) U.S. Department of Ed. ได้ดำ�เนินโครงการมีงบประมาณเพื่อ
“ยกระดับ CBE” แม้จะยังไม่มีองค์ความรู้เชิงวิชาการที่เกิดจากโครงการนี้ แต่มีการนำ�เสนอใน
Webpage ที่เสนอว่า CBE ทำ�ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
Every Student Succeeds Act (ESSA) กำ�หนดให้การประเมินผู้เรียนมีความยืดหยุ่น
รัฐใดสามารถทำ� (การประเมิน) เองได้ให้ใช้แนวทาง CBE ในการจัดการศึกษา การทดสอบให้อยู่
ในระดับพื้นที่เท่านั้น (Local Testing) นอกจากนี้ CBE ยังมีแนวทางการประเมินใหม่ ๆ (more
innovative assessment approaches) เช่น การประเมินการปฏิบตั ิ (performance assessment)
การใช้พอร์ทโฟลิโอ ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินที่เข้าถึง (capture) ความเชี่ยวชาญของผู้เรียน
ซึง่ เป็นความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็นผลรวมของเป้าหมายการเรียนรู้ รายงานของ Innovation Lab Network
College และ Career Read Task Force มีบทสรุปว่า ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียน (Redesign) ของตัวเองใหม่ได้ สำ�หรับระบบการประเมิน
เน้นความท้าทาย ความเป็นบุคคลเฉพาะตัวและใช้ฐานสมรรถนะ แม้ว่า CBE จะไม่ธรรมดาไม่ใช่
การจัดการศึกษาแบบเดิม ๆ แต่กม็ คี �ำ นิยามทีต่ กลงกัน (โดย INACOL, CESSO) คำ�นิยามประกอบด้วย
ลักษณะสำ�คัญต่อไปนี้
		 • ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญอย่างก้าวหน้า
		 • สมรรถนะ เป็นความสามารถที่แสดงเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนได้ (Explicit) สามารถวัด
ได้ สามารถปรับเปลีย่ น (Transferable) วัตถุประสงค์การเรียนรูไ้ ปเป็นพลังความรูค้ วามสามารถของ
ผู้เรียนได้
		 • การประเมินเป็นสิง่ ทีม่ คี วามหมายมาก (Meaningful) และเป็นการประเมินประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบวกของผู้เรียน
		 • นักเรียนได้เวลาในการเรียน การสนับสนุน ตามความจำ�เป็นแต่ละบุคคล
		 • ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) เน้นสมรรถนะทีป่ ระยุกต์ใช้ได้ เป็นการสร้างสรรค์
ความรู้ ซึ่งผลการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะสำ�คัญของผู้เรียน
		 มีงานวิจัยที่ศึกษาจากครูและนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนแนว CBE บางเรื่อง
สำ�รวจสมรรถนะของผู้เรียน เช่น การมีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) วินัยในตนเอง
(Self - Regulated) พฤติกรรมทางวิชาการ (Academic Behaviors) ของนักเรียนเกรด 9 สมรรถนะ
เป็นชุดของความสามารถในการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความสำ�เร็จทางวิชาการ
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		 มีงานวิจัยที่รายงานทั้งข้อดีและข้อจำ�กัดของแนวโน้ม CBE ข้อดีคือ พบว่ามีความ
เชื่อมโยงทางบวก ระหว่างประสบการณ์สำ�คัญของผู้เรียนกับความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงเชิงบวก เปลี่ยนแปลงทั้งทักษะและพฤติกรรม เช่น การมีแรงจูงใจภายใน
การจัดการตนเอง (Self - Efficacy) การควบคุมความคิด ในรายงานการวิจัยรายงานว่า จัดการแบบ
ยืดหยุน่ เพือ่ ให้เกิดความก้าวหน้า เช่น ให้เวลาเพิม่ เติมกับผูเ้ รียน สนับสนุนเชิงบวกกับผูเ้ รียนเป็นพิเศษ
เพื่อให้เขามีแรงจูงใจภายใน และรู้ตัวว่าตนเองมีความสามารถที่เพียงพอด้านคณิตศาสตร์
		 การวิจัยเกี่ยวกับ CBE มีตัวแปรที่กว้างมาก ในการทดลองใช้ CEB และการช่วยโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาแนว CBE มีหลายโรงเรียนที่ใช้แนว CBE แล้วนักเรียนก้าวหน้าตามมาตรฐาน
วิชาการถึงระดับที่สามารถแสดงออกอย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้เรียนได้หน่วยกิตในการเรียนด้วย
อย่างไรก็ตามมีบางโรงเรียนที่ไม่ได้ทดลองใช้ CBE เต็มรูปแบบทั้งระดับนโยบายและระดับชั้นเรียน
ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่าง Competency - Based Education (CBE) กับ Standards –
				 Based Education (SBE)
Competency-Based Education (CBE)

Standards-Based Education (SBE)

• ระบบ CBE เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ • SBE มีระบบของการสอน ระบบการประเมิน
หน่วยกิตการเรียนเมื่อเขาสามารถแสดงออก การให้เกรด ประเมินจากความรูค้ วามเข้าใจ
ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงในวิชานั้น ๆ
และทักษะของผู้เรียน
• เป้าหมายการเรียนรู้ คือ ชุดกลุ่มของมาตรฐาน • เป้าหมายการเรียนรู้ (แนว SBE) คือความรู้
(เป้าหมายจึงกว้างกว่า SBE ) แต่ละคนพัฒนา และทักษะทีผ่ เู้ รียนแต่ละคนพัฒนาก้าวหน้า
ก้าวหน้าถึงระดับที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ไปถึงมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำ�หนดไว้
สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาได้
• การบรรลุถึงสมรรถนะของผู้เรียนพิจารณาจาก
การทีผ่ เู้ รียนใช้ทงั้ ความรูแ้ ละทักษะอย่างเชีย่ วชาญ
รวมถึงความคิด (Cognitive) ความเข้าใจผู้อื่น
(Intrapersonal) ความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal)
		 จุดเน้นที่เหมือนกันของ CBE กับ SBE คือ เป้าหมายการเรียนรู้เป็นเป้าหมายที่มี
ความเหมาะสม เป็นทั้งความรู้ ทักษะ และความคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถแสดงออกในการ
ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้
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		 มีรายงานว่า บางโรงเรียนพึงพอใจ “สมรรถนะ” มากกว่าแนวทาง SBE ในมหาวิทยาลัย
ทีใ่ ช้ CBE ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ใช้ชดุ ของทักษะทีซ่ บั ซ้อน (Complex Sets of Skills) ในชีวติ จริงได้
ซึ่งต้องมีสติปัญญาด้านเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองด้วย
11) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
		 การวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จำ�เป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพ
การเรียนรูต้ ามจุดประสงค์สมรรถนะทีต่ งั้ ไว้มากน้อยเพียงใด ซึง่ มีรปู แบบและวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป
โดยการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้เป็นกลวิธีในการวัดผล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
และมีความมัน่ ใจในการประเมินตนเองและผูเ้ รียนอืน่ (Self-Assessment และ Peer-Assessment)
เพื่อความเข้าใจในสมรรถนะของตนได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถกำ�หนดแนวในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียงแต่การให้คุณค่าของผลสัมฤทธิ์เท่านั้น
แต่เป็นขั้นตอนแรกในการนำ�ไปสู่การเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งตามโมเดลการเรียนรู้
ส่วนบุคคล (Jones, 2005)
		 สุวมิ ล ว่องวาณิช (2546) ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการประเมินผลการเรียนรูจ้ ะอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของวิธีการต่อไปนี้
		 1. รายวิชาเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ ควรใช้การประเมินที่ใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นฐาน
(Performance - Based Assessment) โดยเน้นการให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ ทักษะและบูรณาการ
เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
		 2. การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานที่ใช้มีความหลากหลายและสิ่งที่ถูก
ประเมินเป็นพหุมิติ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จิตสำ�นึกต่อสังคม
		 3. การประเมินต้องอิงกับบริบทของท้องถิ่น
		 4. การประเมินต้องวัดผ่านพฤติกรรม ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนวิชาต่าง ๆ ในชีวติ ประจำ�วัน
ดังนั้น การประเมินจึงต้องยึดหลัก การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลา มุ่งเน้น
การประเมินเชิงคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้อง กับสภาพความเป็นจริงทีจ่ ะส่งผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ อีกทั้งสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในสภาพความเป็นจริงได้
		 ขจรศักดิ์ ศิรมิ ยั (2554) กล่าวไว้วา่ การวัดและประเมิน Competency แบ่งออกเป็นกลุม่ ใหญ่ ๆ
3 กลุ่ม คือ
		 1. Tests of Performance เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้รับการทดสอบทำ�งานบางอย่าง เช่น
การเขียนอธิบายคำ�ตอบ การเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุด หรือการคิดว่าถ้ารูปทรงเรขาคณิตที่แสดงบน
จอหมุนไปแล้วจะเป็นรูปใด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล
(Can Do) ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอย่างของแบบทดสอบประเภทนี้ได้แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถทางสมองโดยทัว่ ไป (General Mental Ability) แบบทดสอบทีว่ ดั ความสามารถเฉพาะ
เช่น Spatial Ability หรือความเข้าใจด้านเครื่องยนต์กลไก และแบบทดสอบที่วัดทักษะหรือความ
สามารถทางด้านร่างกาย
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		 2. Behavior Observations เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้รับการทดสอบในบางสถานการณ์ แบบทดสอบประเภทนี้ต่างจากประเภทแรกตรงที่ผู้เข้ารับ
การทดสอบไม่ต้องพยายามทำ�งานอะไรบางอย่างที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่จะวัดจาก
การสังเกต และประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเข้าสังคม
พฤติกรรมการทำ�งาน การสัมภาษณ์ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
		 3. Self Reports เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบรายงานเกี่ยวกับตนเอง เช่น ความรู้สึก
ทัศนคติ ความเชือ่ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสำ�รวจความคิดเห็นต่าง ๆ
การตอบคำ�ถามประเภทนี้อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบก็ได้ การทดสอบ
บางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกันระหว่าง Behavior Observations และ Self
Reports เพราะการถามคำ�ถามในการสัมภาษณ์อาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิด และทัศนคติ
ของผู้ถูกสัมภาษณ์และในขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ก็สังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้
		 เนื่องจากสมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดังนั้น การวัดหรือประเมินที่สอดคล้อง
ที่สุด คือ การสังเกตพฤติกรรม ในการสังเกตพฤติกรรมนั้นมีสมมุติฐาน 2 ประการ ที่จะทำ�ให้การ
สังเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อง กล่าวคือ (1) ผู้ที่สังเกตและประเมินต้องทำ�ด้วยความตรงไปตรงมา
(2) ผูท้ สี่ งั เกตและประเมินต้องใกล้ชดิ เพียงพอทีจ่ ะสังเกตพฤติกรรมของผูท้ ถี่ กู ประเมินได้ตามรูปแบบ
ทีก่ �ำ หนดไว้นนั้ ผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็นผูป้ ระเมินสมรรถนะของข้าราชการ โดยผูบ้ งั คับบัญชาจะทำ�ความ
เข้าใจกับความหมายและระดับของสมรรถนะที่จะประเมิน และประเมินว่าพฤติกรรมการทำ�งาน
โดยรวม ๆ ของข้าราชการผู้น้ันสอดคล้องกับระดับสมรรถนะที่ระดับใด โดยผู้บังคับบัญชาจะต้อง
หมั่นสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการทำ�งานของผู้ที่ถูกประเมินไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้เป็นหลักฐาน
ยืนยันในกรณีที่ผู้ถูกประเมินไม่เห็นด้วยกับระดับสมรรถนะที่ได้รับการประเมิน
		 การวัดสมรรถนะทำ�ได้ค่อนข้างลำ�บาก จึงอาศัยวิธีการหรือใช้เครื่องมือบางชนิดเพื่อวัด
สมรรถนะของบุคคล ดังนี้
		 1. ประวัติการทำ�งานของบุคคล ว่าทำ�อะไรบ้าง มีความรู้ ทักษะ หรือความสามารถอะไร
เคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้าง จากประวัติการทำ�งานทำ�ให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคล
		 2. ผลประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ 2.1) ผลการปฏิบัติที่เป็นเนื้องาน (Task Performance)
เป็นการทำ�งานที่ได้เนื้องานแท้ ๆ 2.2) ผลงานการปฏิบัติที่ไม่ใช่เนื้องาน แต่เป็นบริบทของเนื้องาน
(Contextual Performance) ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบัติงาน เช่น การมีนํ้าใจเสียสละ
ช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น
		 3. ผลการสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ อาจจะเป็น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ กำ�หนดคำ�สัมภาษณ์ไว้แล้ว สัมภาษณ์ตามที่กำ�หนดประเด็นไว้
กับการสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง คือ สอบถามตามสถานการณ์ คล้ายกับเป็นการพูดคุยกันธรรมดา ๆ
แต่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมคำ�ถามไว้ในใจ โดยใช้กระบวนการสนทนาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สบายใจ
ให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด
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		 4. ศูนย์ประเมิน (Assessment Center) เป็นศูนย์รวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยาหลาย ๆ
อย่างเข้าด้วยกัน รวมทั้งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่ในศูนย์นี้
		 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) หมายถึง
การประเมินรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
และลูกค้า เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
		 โดยการตรวจสอบสมรรถนะจะตรวจสอบว่าพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นสมรรถนะทีต่ อ้ งการ
หรือไม่ และมีข้อสังเกตดังนี้
				 1) เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ อธิบายได้
				 2) สามารถลอกเลียนแบบได้
				 3) มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร
				 4) เป็นพฤติกรรมที่สามารถนำ�ไปใช้ได้หลายสถานการณ์
				 5) เป็นพฤติกรรมที่ต้องเกิดขึ้นบ่อย ๆ
			ทางเลือกของการประเมินสมรรถนะหากไม่ประเมิน สมรรถนะ ด้วยการสังเกต จะสามารถ
ประเมินด้วยวิธีใดได้บ้าง ทางเลือกคือ การจำ�แนกพฤติกรรมในแต่ละระดับสมรรถนะ ออกเป็นข้อ ๆ
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาตอบว่า ข้าราชการที่ถูกประเมินมีพฤติกรรมแบบนั้นน้อย ปานกลาง หรือมาก
ซึง่ เป็นวิธกี ารทีท่ �ำ ให้แบบประเมินมีความยาวมากขึน้ นอกจากนัน้ อาจมีความยุง่ ยากในการวิเคราะห์
คะแนน และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพิ่มขึ้น ที่สำ�คัญไม่ว่าจะประเมินแบบใด ถ้าผู้ประเมิน
ไม่ได้ประเมินอย่างตรงไปตรงมา ผลการประเมินก็จะไม่เที่ยงตรงอยู่ดี
		 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) กล่าวว่าการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ
ไม่ได้ดไี ปกว่าหรือแตกต่างไปจากวิธกี ารประเมินแบบเดิม (Traditional Assessment) หรือแบบอืน่ ๆ
เพียงแต่การเมินแบบฐานสมรรถนะให้ความสำ�คัญกับสมรรถนะที่กำ�หนด
		 ในการฝึกอบรมหรือศึกษาทางวิชาชีพ การประเมินผลทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ (Performance - Based
Assessment) เน้นที่กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ ซึ่งมักจะประเมินทักษะ 4 ด้าน คือ
			 1. ทักษะตามภาระงาน (Task Skills) ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานแต่ละชิ้น
			 2. ทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ความสามารถในการจัดการกับ
ภาระงานและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติภายใต้งานนั้น ๆ
			 3. ทักษะในคาดการณ์อุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Contingency Skills) การประเมิน
ทักษะใช้ได้ดีโดยกำ�หนดสถานการณ์จำ�ลอง
			 4. ทักษะตามบทบาทและงานทีร่ บั ผิดชอบและสภาพแวดล้อม (Job / Role Environment)
รวมถึงการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
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วิธีการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ
1. เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) และมีการประเมินให้ความสำ�คัญกับ
การประเมินแบบย่อย (Formative Assessment) อย่าต่อเนื่อง เพื่อติดตามดูความก้าวหน้า วินิจฉัย
จุดเด่น จุดด้อย ของผูเ้ รียน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของผูส้ อนไปด้วย ในขณะเดียวกันต้องมีการสอบสรุป (Summative Assessment) เพือ่ วัดและตัดสิน
กระบวนการเรียนรู้ (The End of Learning Process) ตอนเรียนจบรายวิชา
2. ใช้การอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced) วัดความสำ�เร็จในการปฏิบัติของผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ใช้ศักยภาพตามความสามารถโดยไม่ต้องเปรียบเทียบ
กับผู้อื่นและตัดสินแบบอิงกลุ่ม
3. ประเมินสมรรถนะที่สำ�คัญก่อน (Crucial Outcomes) เพราะผลการเรียนรู้/
การปฏิบตั ขิ องทุกสมรรถนะ มีความสำ�คัญไม่เท่ากัน บางสมรรถนะอาจมีความสำ�คัญกว่าอีกสมรรถนะ
หนึ่งที่ครูผู้สอนจำ�เป็นต้องกำ�หนดขอบเขตในการเรียนรู้และการประเมินผล
4. บูรณาการสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ไม่ประเมินแยกตามหน่วยสมรรถนะ
หรือ หน่วยสมรรถนะย่อยออกจากกัน แม้ว่ากรอบมาตรฐานสมรรถนะจะกำ�หนดแยกเป็น
หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตัวบ่งชี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้สอนจะต้องสอนหรือประเมินผล
แยกแต่ละสมรรถนะ เพราะในการจัดเนือ้ หาการสอนแต่ละหน่วยอาจต้องเกีย่ วข้องกับสมรรถนะต่าง ๆ
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน
ในการวัดและประเมินหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามสภาพจริงจำ�เป็นจะต้องใช้เทคนิค/
วิธีการที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง เพื่อสังเกตการกระทำ� รวมถึงการแสดงออกหลาย ๆ
ด้านของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน ดังที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้กล่าวถึงวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้
		 1. การสังเกต เป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยสามารถทำ�ได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรียน เครื่องมืออื่น ๆ
ที่ใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบบันทึก
ระเบียนสะสม เป็นต้น
		 2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดี เช่น
ความคิด (สติปญ
ั ญา) ความรูส้ กึ กระบวนการขัน้ ตอนในการทำ�งาน วิธแี ก้ปญ
ั หา ฯลฯ อาจใช้ประกอบ
การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น
		 3. การตรวจงานเป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการนำ�ผลการประเมินไปใช้ทันที
ใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมิน
ที่ควรดำ�เนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานต่าง ๆ
เป็นต้น งานเหล่านี้ควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได้ เช่น
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แบบฝึกหัดทีเ่ น้นการเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์ (ไม่ใช้แบบฝึกหัดทีเ่ ลียนแบบข้อสอบเลือกตอบ
ซึ่งมักประเมินได้เพียงความรู้ความจำ�) งานโครงการ โครงงาน ที่เน้นความคิดขั้นสูงในการวางแผน
จัดการดำ�เนินการ และแก้ปัญหาสิ่งที่ควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียน
ตอบและปฏิบัติ) คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทำ�งาน
		 4. การรายงานตนเอง เป็นวิธกี ารให้เขียนบรรยายหรือตอบคำ�ถามสัน้ ๆ หรือตอบแบบสอบถาม
ทีค่ รูสร้างขึน้ เพือ่ สะท้อนถึงการเรียนรูข้ องนักเรียนทัง้ ความรู้ ความเข้าใจ วิธคี ดิ วิธที �ำ งาน ความพอใจ
ในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
		 5. การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวนักเรียน ผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น
จากเพื่อนครูโดยประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล จากเพื่อนนักเรียนโดยจัดชั่วโมงสนทนาวิพากษ์ผลงาน
(นักเรียนต้องได้รับคำ�แนะนำ�มาก่อนเกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์) จากผู้ปกครอง
โดยจดหมาย/สารสัมพันธ์ที่ครู หรือโรงเรียน กับผู้ปกครองมีถึงกันโดยตลอดเวลา
		 6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง ในกรณีที่ครูต้องการใช้แบบทดสอบควรใช้
แบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
				 6.1 ปัญหาต้องมีความหมายต่อผู้เรียน และมีความสำ�คัญเพียงพอที่จะแสดงถึง
ภูมิความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ
				 6.2 เป็นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน
				 6.3 แบบสอบต้องครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร
				 6.4 นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ด้าน มาผสมผสานและ
แสดงวิธีคิดได้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
				 6.5 ควรมีคำ�ตอบถูกได้หลายคำ�ตอบ และมีวิธีการหาคำ�ตอบได้หลายวิธี
				 6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคำ�ตอบอย่างชัดเจน
		 7. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานหมายถึง สิง่ ทีใ่ ช้สะสมงานของนักเรียน
อย่างมีจุดประสงค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้น ๆ หรือ
หลาย ๆ เรื่อง การสะสมนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตัดสิน
ความสามารถ/คุณสมบัติ หลักฐานการสะท้อนตนเอง
การใช้การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน
รู ป แบบของการประเมิ น ผลเพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย นสามารถทำ � ได้ ใ นรู ป แบบของ
การทำ�กิจกรรมในลักษณะภาระงาน (Task) และการถามคำ�ถามผู้เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่
การทดสอบ อาจจัดในรูปแบบการพูดคุยกับผู้เรียน หรือการตัดสินใจบางอย่างเพื่อสะท้อนข้อมูล
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียนทำ�ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เมื่อสิ้นสุดบทเรียนครูต้อง
ประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนดังนี้
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อธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนและประโยชน์ของการเรียน
ตรวจสอบความเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
อธิบายสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ�และจำ�เป็นต้องส่ง
แนะนำ�เกณฑ์การประเมินและตรวจสอบความเข้้าใจ
ให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้เกณฑ์การประเมิน
เพื่อเข้าใจมาตรฐานและการใช้เกณฑ์
ให้คำ�แนะนำ�และการสนับสนุนการเรียนของแต่ละบุคคล
และให้คำ�พูดแนะนำ�
ให้โอกาสผู้เรียนได้รับการประเมินจากผู้เรียนอื่น
ให้โอกาสผู้เรียนได้ประเมินตนเอง
ครูเป็นผู้นำ�ในการประเมินผลงานผู้เรียน
ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ให้โอกาสผู้เรียนได้พัฒนาตนเองจากข้อมูลย้อนกลับ
ภาพที่ 4 รูปแบบของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน
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การประเมินผลเป็นการรวบรวมหลักฐานผลการเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าถึงเกณฑ์ หรือ
ระดับทีก่ าํ หนดในมาตรฐาน หรือตามผลการเรียนรูท้ กี่ �ำ หนดในหน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตัวชีว้ ดั
เพื่อตัดสินว่า ผู้เรียนสําเร็จตามสมรรถนะที่กําหนดหรือไม่ การประเมินผลการจัดหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะควรทําควบคู่กับการเรียนการสอน โดยวัดทั้งความรู้ทักษะ และการนําไปประยุกต์ใช้
ดังนั้นการวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สามารถสรุปได้
ดังนี้
ระดับชั้น ป.1 – 2 ไม่ประเมินผลตามตัวชี้วัด แต่เน้นการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment
for Learning : AfL) ทีช่ ว่ ยวินจิ ฉัยกระบวนการ วิธกี ารเรียนรู้ และให้ขอ้ มูลเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารเรียนรู้
และการทำ�งานของผู้เรียน โดยการประเมินจะให้ความสำ�คัญกับการประเมินแบบย่อย (Formative
Assessment) อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ติดตามดูความก้าวหน้า วินจิ ฉัยจุดเด่น จุดด้อย ของผูเ้ รียน ให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ และเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนไปด้วย
ผู้เรียนเป็นผู้จัดทำ�บันทึกการเรียนรู้ของตนเอง ผู้สอนเป็นผู้จัดทำ�สมุดรายงานผลการเรียนรู้
(สมุดพกเดิม) โดยจัดทำ�เป็นรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ
ผู้สอนทำ�การวิเคราะห์และบันทึกร่องรอยของการแสดงให้เห็นถึงการใช้สมรรถนะของผู้เรียนใน
เหตุการณ์ที่ถูกกำ�หนดขึ้น หรือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เมือ่ จบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 มีการทดสอบระดับชาติ (National Test) จัดสอบโดยสำ�นักทดสอบ
ทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะทดสอบใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการอ่านออกเขียนได้
Literacy 2) ด้านคำ�นวณ Numeracy และ 3) ด้านเหตุผล Reasoning รวมถึงมีการประเมิน
สมรรถนะต่าง ๆ แบบสรุปรวม (Summative Assessment) เพื่อวัดและตัดสินกระบวนการเรียนรู้
โดยอาจใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต รายการประเมิน (Checklist) การสาธิต
และตั้งคําถาม แบบทดสอบและข้อสอบอัตนัย (Pen and Paper Test and Essays) ซึ่งใช้ประเมิน
ด้านความรู้ การสอบปากเปล่า การทําโครงงาน สถานการณ์จาํ ลอง แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินผล
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบ
และบันทึกผลได้
การประเมินสมรรถนะมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสมรรถนะที่จะประเมิน โดยวิธี
ประเมินจะประกอบด้วยตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่จะนำ�มาใช้ประเมิน 3 ด้าน คือ ความรู้ พฤติกรรม
การทำ�งาน และทัศนคติ ทำ�ให้ผลของการประเมินสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงระดับสมรรถนะ
ของแต่ละบุคคลว่ามีสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านในระดับใด จะต้องผ่านการประเมินด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
ดังที่ กิตติพงษ์ เลิศเลียงชัย (2547) ได้กล่าวว่า การประเมินสมรรถนะมีหลายวิธที จี่ ะสามารถชีใ้ ห้เห็น
ได้ว่า บุคลากรนั้นมีสมรรถนะแต่ละเรื่องอยู่ในระดับใด หลักทั่วไปจะใช้วิธีการดังนี้
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1. ให้ผบู้ งั คับบัญชาประเมินความสามารถของตนเองก่อน จากนัน้ ค่อยประเมินผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
แล้วหาข้อสรุปร่วมกันว่าสมรรถนะของบุคคลนั้นอยู่ในระดับใด
2. กรณีที่การประเมินมีความเห็นแตกต่างกัน อาจจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น
		 - พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมที่ผ่านมาประกอบการประเมิน
		 - ใช้วิธีสอบเป็นตัววัดผลการประเมินได้ เช่น สมรรถนะในเรื่องของความรู้
		 - พิจารณาจากพฤติกรรมและวิธีการทำ�งาน การแก้ไขปัญหาการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงถึงพฤติกรรมและบทบาทของเขา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า
STAR Technique คือ
		 S = Situation ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชากล่าวถึงการแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงในแต่ละ
เรื่องที่ต้องการประเมิน
		 T = Task ผู้ใต้บังคับบัญชาดำ�เนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดบ้าง
		 A = Action ผู้ใต้บังคับบัญชามีกิจกรรมในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
		 R = Result ผลทีเ่ กิดขึน้ เป็นอย่างไร ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความรูค้ วามสามารถในเรือ่ งนัน้ จริง
หรือไม่
3. ผลการประเมินสมรรถนะจะเป็นเรือ่ ง ๆ ไป ไม่สามารถเฉลีย่ กันได้วา่ การมีระดับความสามารถ
ในสมรรถนะเรื่องนี้มากสามารถทดแทนสมรรถนะในเรื่องที่ขาด่ได้
		 ผลการประเมินสมรรถนะบ่งชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่มีระดับ
สมรรถนะที่แตกต่างกัน ดังที่ ชนะ กสิภาร์ (2546) เสนอแนวคิดคุณสมบัติของนักเรียนอาชีวศึกษา
แนวใหม่ (Thai Vocational Qualifications: TVQ) 6 ระดับ โดยยึดสมรรถนะเป็นฐานและแบ่ง
เป็น 6 ระดับ เป็นรูปแบบการพัฒนาตนที่เรียกว่า “การเรียนการฝึกอบรมระบบฐานสมรรถนะ”
(Competency-Based Education and Training) มีรายละเอียดสมรรถนะแต่ละระดับ
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ระดับสมรรถนะและคำ�บรรยายระดับสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะ

คำ�บรรยายระดับสมรรถนะ

ระดับ 1

ทำ�งานประจำ�ให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและมาตรฐานที่
วิสาหกิจกำ�หนด สามารถแสดงทักษะการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ระดับ 2

งานทีย่ ากขึน้ หรืองานไม่ประจำ�ทีต่ อ้ งรับผิดชอบด้วยตนเองบ้างหรือมีอสิ ระ
ในการทำ� โดยปกติท�ำ เป็นทีม สามารถทีจ่ ะแสดงทักษะการเรียนรู้ การพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง และแสดงร่องรอยหลักฐานการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
สถานประกอบการ

ระดับ 3

งานที่ยากและงานไม่ประจำ�ที่ต้องรับผิดชอบพอสมควรและมีอิสระใน
การทำ � โดยมี ค นอื่ น ควบคุ ม และแนะนำ � บ้ า ง สามารถแสดงทั ก ษะ
การเรียนรู้ การพัฒนา ปรับปรุงตนเอง

ระดับ 4

สามารถปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้างานหรือผูบ้ ริหารระดับล่างและวิธปี รับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5

สามารถปฏิบตั งิ านในฐานะผูบ้ ริหารระดับกลาง ซึง่ เกีย่ วข้องกับการจัดการคนอืน่
ในการวางแผนที่สร้างสรรค์การจัดการโครงการและการพัฒนาบุคลากร
มีการบันทึกการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 6

สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร การเงินของธุรกิจการดำ�เนินการเปลีย่ นแปลง
การปฏิบัติงานมีการบันทึกการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าระดับสมรรถนะเริ่มจากระดับ 1 ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับ 6
แต่ละระดับจะระบุความสามารถที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด โดยระดับ 6 เป็นระดับขั้นสูงสุด
ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการขั้นสูง
เทือ้ น ทองแก้ว (2550) กล่าวว่า ระดับสมรรถนะ หมายถึง ระดับความรูท้ กั ษะและคุณลักษณะ
ซึ่งแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ก) แบบกำ�หนดเป็นสเกล (Scale) สมรรถนะแต่ละตัวจะกำ�หนดระดับความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะแตกต่างกันตามปัจจัยกำ�หนดเป็นตัวชี้บ่งพฤติกรรม (Behavioral Indicator)
ที่สะท้อนถึงความสามารถในแต่ละระดับ (Proficiency Scale) โดยกำ�หนดเกณฑ์การจัดระดับ
ความสามารถไว้ 5 ระดับ คือ 1) ระดับเริ่มต้น (Beginner) 2) ระดับมีความรู้บ้าง (Novice)
3) ระดั บ มี ค วามรู้ ป านกลาง (Intermediate) 4) ระดั บ มี ค วามรู้ สู ง (Advance) และ
5) ระดับเชี่ยวชาญ (Expert)
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ข) แบบไม่ก�ำ หนดเป็นสเกล เป็นสมรรถนะพฤติกรรมเชิงความรูส้ กึ หรือ เจตคติทไี่ ม่ตอ้ งใช้สเกล
เช่น ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา เป็นต้น
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2551) ได้กำ�หนดระดับขั้นของสมรรถนะดังนี้
		 1. ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นเริ่มต้น หรือเป็นขั้นพื้นฐาน (Basic Level)
		 2. ขั้นทักษะ (Skill) เป็นขั้นประสบการณ์ (Experience Level)
		 3. ขั้นเชี่ยวชาญ (Expert Level)
ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2549) กล่าวถึง ระดับของสมรรถนะว่า เป็นการกำ�หนดระดับทักษะ
ความรู้ความสามารถของสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระดับความสามารถและคำ�บรรยายระดับความสามารถ
ระดับความสามารถ
(Proficiency Level)

คำ�อธิบายระดับความสามารถ
(Proficiency Description)

L1
Beginner

มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถนำ�ไปใช้ปฏิบัติงานประจำ�วัน
ตามหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ เป็นงานทีไ่ ม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สามารถรวบรวมข้อมูล
ปัญหาอุปสรรค ที่พบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถให้คำ�แนะนำ�
เบื้องต้นแก่ผู้เกี่ยวข้องได้

L2
Well-trained

มีความรู้และทักษะ สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม อธิบาย/สอน สาธิตงานของตนให้ผู้อื่นได้รวมทั้งสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/เบื้องต้นได้

L3
Experienced

มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน สามารถนำ�มาใช้
ปรับปรุง การปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สามารถ
วางแผน ควบคุม ติดตามงาน และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�กับผู้เกี่ยวข้อง
ภายในองค์กรได้

L4
Advanced

มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานมีที่ความซับซ้อนสูง สามารถนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในงานเชิงวิชาการ วางแผน ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ภายนอก
องค์ ก รได้ อธิ บ ายภาพรวมของหน่ ว ยงานและสามารถกำ �หนด/
พัฒนารูปแบบวิธกี ารปฏิบตั งิ านใหม่ ๆ รวบรวม/ ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ รวมทัง้ ถ่ายทอดแผนงานเชิงกลยุทธ์ ภายในองค์กรได้
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ระดับความสามารถ
(Proficiency Level)

คำ�อธิบายระดับความสามารถ
(Proficiency Description)

L5
Expert

มีความเชีย่ วชาญ ชำ�นาญระดับสูง สามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร์นโยบาย
ประเมิน คาดการณ์แนวโน้ม การคิดค้นสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา/คณะกรรมการระดับองค์กรวิชาชีพ
ทั้งภายในประเทศและ/หรือนานาชาติ

จากตารางที่ 5 แสดงระดับความสามารถและคำ�บรรยายระดับความสามารถ ตั้งแต่ขั้น L1
ซึ่งมีความรู้และทักษะในขั้นพื้นฐาน ถึง L5 มีความเชี่ยวชาญ ชำ�นาญระดับสูง
สรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลควรกำ�หนดระดับสมรรถนะ ซึ่งการกำ�หนดระดับ
จะบ่งชีถ้ งึ ระดับความรูค้ วามสามารถและเจตคติในการปฏิบตั งิ าน โดยระดับความสามารถของสมรรถนะ
แต่ละระดับ จะแตกต่างกันตามลักษณะงานและความเหมาะสมที่แสดงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติ
งานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันตามลำ�ดับ มีลักษณะการประเมินที่เป็นระบบสอดคล้องกับการจัด
การเรียนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ผู้สอนจะต้องนำ�เสนอจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน วิธีการให้
คะแนนมีความยุตธิ รรม และผูเ้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการประเมิน เพือ่ ให้ผลทีไ่ ด้จากการวัดและประเมิน
ผลมีความถูกต้องและตรวจสอบได้ เพื่อสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
12) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศต่างๆ
		
ในหลายประเทศเริม่ มีการนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นผลรวมของกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่นำ�ไปใช้
โดยผู้เรียนมากกว่าที่จะมุ่งเน้นสนใจในสิ่งที่ผู้เรียนถูกคาดหวังให้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาแบบเดิม
ที่เคยปฏิบัติกันมา ตามหลักการหลักสูตรจะเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญและปรับไปตามความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน ครู และสังคม อันมีนัยว่ากิจกรรมและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้
ถูกเลือกนำ�มาใช้เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั และประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติทมี่ ตี อ่ สภาพการณ์ตา่ ง ๆ
ที่พบในชีวิตประจำ�วัน ตามปกติหลักสูตรฐานสมรรถนะถูกออกแบบครอบคลุมชุดสมรรถนะสำ�คัญ
ทีอ่ าจมีลกั ษณะข้ามหลักสูตรและ/หรือข้ามวิชาเข้ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษามากขึน้ โดยในงานวิจยั นี้
จะกล่าวถึงตัวอย่างของการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)
จากประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ ตั้งแต่ ประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ
ขั้นตอนและกระบวนการ ประโยชน์และข้อจำ�กัด และการประเมินผล โดยสามารถนำ�เสนอ
ตามรายละเอียดได้ดังนี้
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1) ประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ
			 ในประเทศฟินแลนด์ได้กล่าวถึงการจำ�แนกสมรรถนะทัว่ ไป (Generic Competences)
เป็น 3 ประเภทคือ
			 (1) สมรรถนะที่เป็นเครื่องมือ (Instrumental Competences) : ความสามารถ
ทางปัญญา ความสามารถทางวิธีวิทยา ความสามารถทางเทคโนโลยี และความสามารถทางภาษา
			 (2) สมรรถนะระหว่างบุคคล (Interpersonal Competences) : ความสามารถ
ของปัจเจกบุคคล เช่น ทักษะทางสังคม (ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการประสานงาน)
			 (3) สมรรถนะเชิงระบบ (Systematic Competences) : ความสามารถและ
ทักษะทีเ่ กี่ยวข้องกับทัง้ ระบบ (การผสานกันของความเข้าใจ ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้ การได้มา
ซึ่งสมรรถนะที่เป็นเครื่องมือและสมรรถนะระหว่างบุคคล)
			 ตัวอย่างสมรรถนะทั่วไป
				 - การติดต่อสื่อสาร
				 - ความคิดสร้างสรรค์
				 - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
				 - การเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
				 - ความฉลาดทางอารมณ์และสุขภาวะทางจิต
				 - ความเป็นผู้ประกอบการ
				 - ทัศนะทันโลก
				 - สุขชีววิถี
				 - ประสิทธิผลระหว่างบุคคล
				 - ความเป็นผู้นำ�
				 - การเรียนรู้ตลอดชีวิต
				 - การแก้ไขปัญหา
				 - ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อประเทศชาติ
				 - การทำ�งานเป็นหมู่คณะ
			 โดยหน่วยพัฒนาการสอนของมหาวิทยาลัยอูลู (the Teaching Development Unit
of The University of Oulu (Karjalainen, 2003)) ได้กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ได้แก่
				 - รูปแบบบนฐานหน่วยการเรียนรู้ (The Study-Unit-Based Curriculum)
				 - รูปแบบแบบโมดูล (The Module Model)
				 - หลักสูตรแกนฐานสมรรถนะ (The Competency-Based Core Curriculum)
				 - หลักสูตรบนฐานโครงงาน (The Project-Based Curriculum)
				 - หลักสูตรแบบบล็อก (The Block Model)
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ส่วน Laurea University of Applied Sciences ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์แรกทีเ่ ริม่ ดำ�เนินการปฏิรปู หลักสูตรในฟินแลนด์ เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ
ในการพัฒนาระดับภูมภิ าคในช่วงเวลาทีส่ องและสามในปี ค.ศ. 2003 - 2004 และค.ศ. 2006 – 2007
ปัจจัยที่เป็นรากฐานของการปฏิรูปหลักสูตรที่ดำ�เนินการโดย Laurea University ในทศวรรษแรก
ของศตวรรษที่ 21 คือ
		
1. พื้นฐานในการคิดเชิงยุทธศาสตร์รวมของ Laurea University
		
2. พื้นฐานในการสอนและปรัชญาการศึกษา
		
3. พื้นฐานในรูปแบบหลักสูตรอุดมศึกษา
		
4. พื้นฐานในวัตถุประสงค์ของเขตพื้นที่อุดมศึกษาแห่งยุโรป
		
5. พื้นฐานในความต้องการของภาคการจ้างงาน
โดย Laurea University of Applied Sciences ได้เริ่มต้นการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ
จากพื้นฐานดังกล่าวจนพัฒนาขึ้นเป็นสมรรถนะทั่วไปเบื้องต้น 6 ประการ ได้แก่
		
1. สมรรถนะด้านจริยธรรม (จริยธรรม ค่านิยม ความรับผิดชอบ)
		
2. สมรรถนะด้านความคิด (การสะท้อนคิด การจัดการการเปลีย่ นแปลง ทักษะมนุษย์
			 ทักษะการเรียนรู้)
		
3. สมรรถนะด้านโลกาภิวัตน์ (การเข้าใจโลกาภิวัตน์ สมรรถนะด้านวัฒนธรรม
			 และสังคม สมรรถนะด้านพหุวัฒนธรรม และสมรรถนะด้านการระหว่างประเทศ)
		
4. สมรรถนะด้านเครือข่าย (ทักษะทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร
			 การสร้างเครือข่าย การประสานงาน การมีจิตบริการ การให้ความสำ�คัญกับลูกค้า)
		
5. สมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ� (สมรรถนะด้านการจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการเป็น
			 ผู้ประกอบการ)
		
6. สมรรถนะด้านนวัตกรรม (แนววิธีที่เน้นการวิจัยและพัฒนา ทักษะการวิจัย
			 และพัฒนา สมรรถนะด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 ด้านนวัตกรรม ด้านการพยากรณ์ ด้านอนาคต)
ในเอกสารเรื่อง Competence–Based Curriculum ของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐ
รวันดาได้แบ่งสมรรถนะออกเป็นสองประเภทคือสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competences) ได้แก่
		
- การอ่านออกเขียนได้
		
- การคิดคำ�นวณ
		
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
		
- ความเป็นพลเมืองและอัตลักษณ์ของชาติ
		
- ความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
		
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
- การสื่อสารด้วยภาษาราชการ
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สมรรถนะทั่วไป (Generic Competences)
		
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
		
- การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
		
- การวิจัยและการแก้ปัญหา
		
- การติดต่อสื่อสาร
		
- การร่วมมือประสานงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะชีวิต
		
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สมรรถนะประกอบไปด้วยสิ่งที่ฝึกได้ 10 ประการ คือ
		 1. ทักษะ
		 2. ความรู้
		 3. ความสามารถ
		 4. พฤติกรรม
		 5. เจตคติ
		 6. ความถนัด
		 7. ความมั่นใจ
		 8. ประสบการณ์
		 9. ความสามารถพิเศษ
		 10. ความชำ�นาญ
รวมเรือ่ งของการประสานเพือ่ ทำ�งานต่าง ๆ ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ส�ำ เร็จ แสดงบทบาท หรือทำ�ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์สมรรถนะ ทัง้ นีอ้ าจจะรวมหรือไม่รวมค่านิยม ศีลธรรม จริยธรรม ความเชือ่ คุณลักษณะ
คุณภาพ หรือบุคลิกลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลก็ได้ เช่น
		
1. ความต้องการตามที่วินิจฉัยไว้
		
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
		
3. สาระคอร์สการเรียน
		
4. ผู้สอน
		
5. การบริการสนับสนุน
		
6. ทรัพยากรการเรียนรู้
		
7. วิธีการสอน
		
8. วิธีการประเมินผล
		
9. การคาดหวังการกระทำ�
		 10. ข้อกำ�หนดในการสำ�เร็จการศึกษา

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

83

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง

2) ขั้นตอนและกระบวนการ
		 เอกสารเรื่อง The Why, What and How of Competency – Based Curriculum
Reforms : The Kenyan Experience ของ UNESCO International Bureau of Education
ได้ระบุวงจรการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของ KICD ไว้ดังนี้
		 1. การศึกษาประเมินความจำ�เป็นของชาติ
			 - การเก็บข้อมูล
			 - การเขียนรายงาน
			 - การเผยแพร่รายงาน
		 2. การก่อร่างสร้างนโยบาย
			 - การทบทวน
			 - เป้าหมายการศึกษาของชาติ
			 - วัตถุประสงค์ของระดับชั้น
			 - จำ�นวนวิชา
		 3. การออกแบบหลักสูตร
			 - วัตถุประสงค์ทั่วไปของวิชา
			 - สาระการเรียนรู้ตามหัวข้อเรื่อง
			 - แผนภาพขอบข่ายและลำ�ดับขั้น
			 - การออกแบบหลักสูตร
		 4. การพัฒนาและการให้ความเห็นชอบประมวลรายวิชา
			 - ปฏิบัติการเขียน
			 - คณะทำ�งานรายวิชา
			 - คณะทำ�งานคอร์ส
			 - คณะกรรมการวิชาการ
			 - การพิมพ์และการผลิตประมวลรายวิชา
			 - การจ่ายแจกประมวลรายวิชา
		 5. การพัฒนาเครื่องใช้สนับสนุนหลักสูตร
			 - การผลิตหนังสือหลักสูตรและคู่มือครู
			 - การผลิตวัสดุเครื่องใช้ที่ไม่ต้องพิมพ์
		 6. การเตรียมครู
			 - การผลิตคู่มือ
			 - ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ภาคสนามเรื่องหลักสูตร
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7.
			
			
			
			
			
			
		
8.
			
			
			
		
9.
			
			
			
			
			

การทดสอบก่อนใช้/การนำ�ร่อง/การวางขั้นตอนการทำ�งาน
- การเลือกโรงเรียนนำ�ร่อง
- การพัฒนาวัสดุการสอน
- การนำ�ร่อง
- การตรวจสอบการนำ�ร่อง
- การทบทวนประมวลวิชา
- การเบิกวัสดุสนับสนุนหลักสูตร
การเปิดตัวระดับประเทศ
- การปฐมนิเทศครู
- การแจกจ่ายประมวลวิชา
- การนำ�ไปปฏิบัติ
การตรวจสอบและการประเมินผล
- การตรวจสอบ
- การประเมินผลสรุปรวม
- การทบทวนประมวลวิชา
- คณะกรรมการวิชาการ
- คณะทำ�งานรายวิชา

Roumen Nikolov, Elena Shoikova และ Eugenia Kovatcheva ได้อธิบายไว้ในเอกสาร
Competence - Based Framework for Curriculum Development (2014) ว่ามรรควิธีสำ�หรับ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแบ่งออกเป็น สองส่วน ใน 6 ขั้นตอน คือ
ส่วนที่หนึ่ง ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากหลักสูตรฐานเนื้อหา
สาระกับเวลาแบบเดิมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5)
ขั้นที่ 1 การสร้างแนวคิด (Conceptualisation) พัฒนาความคิดทั้งสถาบันการศึกษา
		
ในเรื่องความพร้อมที่จะโอบรับการเปลี่ยนแปลง
		
1.1 คิดผ่านความต้องการของภาคธุรกิจ
		
1.2 ทำ�ให้นโยบายและการออกแบบหลักสูตรใหม่กระจ่างชัดกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
			 ที่สำ�คัญ ๆ
		
1.3 พัฒนายุทธศาสตร์
		
1.4 หาการสนับสนุนเพื่อภารกิจนำ�ร่อง
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ขั้นที่ 2 การวางแผน (Planning) สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน แผนที่เส้นทางสู่อนาคต
		
2.1 ประชุมการทำ�งานกับผู้ร่วมงานหลัก
		
2.2 ทบทวนแนวคิด พัฒนาแผนและเส้นทางเวลาการทำ�งาน
		
2.3 ระบุและตกลงเรื่องคนที่ต้องการนำ�เข้าร่วมคณะทำ�งาน
		
2.4 กำ�หนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
		
2.5 สร้างและเริ่มดำ�เนินการแผนการสื่อสาร
ขั้นที่ 3 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การวิเคราะห์ชอ่ งทางจากจุดนีไ้ ปสูป่ ลายทาง
		
ได้อย่างไร
		
3.1 พัฒนาเทคนิควิธีการที่ต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำ�หรับงานและกลุ่มงาน
			 แต่ละด้าน
			 - การวิเคราะห์ตัวแบบภาคเศรษฐกิจ
			 - ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ
			 - สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
		
3.2 ทำ�กำ�หนดการและดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างหมวดหมู่สมรรถนะต่าง ๆ (Data Analysis &
		
Create Catalog of Competences) ระบุนิยามเส้นเวลาการจัดการรายปี
		
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
		
4.2 สร้างหมวดหมู่สมรรถนะที่จัดทำ�ตามแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
		
4.3 บรรยายสมรรถนะแต่ละอันด้วยคำ�จำ�กัดความ พฤติกรรม และลำ�ดับขั้น
		
4.4 ดำ�เนินการวิเคราะห์ช่องว่าง
ขั้นที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Develop Competence - Based Curriculum)
		
เผชิญวัฒนธรรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อธำ�รงปณิธานที่ตั้งไว้
		
5.1 จับคู่สมรรถนะกับวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
		
5.2 ดำ�เนินการออกแบบคอร์สรายวิชา
		
5.3 พัฒนา
			 - กิจกรรมการเรียนรู้
			 - การประเมินผล
			 - ทรัพยากรความรู้
		
5.4 ทบทวนร่วมกับผู้นำ�คนสำ�คัญ ๆ
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ส่วนที่สอง การแปลงยุทธศาสตร์ไปเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ขั้นที่ 6)
ขั้นที่ 6 พัฒนาเครื่องมือและการทดลองนำ�ร่อง (Develop Applications & Pilot Test)
		
สร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์
		
6.1 สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และการสอน
		
6.2 ดำ�เนินการทดลองนำ�ร่อง
		
6.3 พัฒนากรอบสมรรถนะ
3) ประโยชน์และข้อจำ�กัด
		 ในการปฏิรปู หลักสูตรฐานสมรรถนะในนานาประเทศ สามารถสรุปประโยชน์และข้อจำ�กัด
ของการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ดังนี้
		 - เข้ากันได้ดกี บั ปฏิบตั กิ ารการเรียนรูแ้ ละไม่ใช่การศึกษาทีย่ ดึ ตามเวลา (ชัว่ โมงหน่วยกิต)
		 - ยึดเป้าหมายไว้ที่การเรียนรู้ (เฉพาะสิ่งที่ต้องการและเวลาที่ต้องการ)
		 - การเรียนรู้มีลักษณะได้รับการวางแผน ผูกสัญญา และปฏิบัติตามด้วยกรอบภาระงาน
			 เฉพาะบุคคลในกำ�หนดการและเวลาที่ยืดหยุ่น
		 - ระบุเป้าหมายสำ�คัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สนับสนุนองค์กรหรือสถาบัน
		 - แรงจูงใจจากคุณธรรมแบบสำ�เร็จรูป
		 - ยอมรับและให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้เดิม (ประเมินสมรรถนะเดิมก่อนและ
			 เน้นการสร้างความชำ�นาญในสิ่งใหม่)
		 - จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนแก่ผู้เรียนและผู้สนับสนุน
		 - ดีเยี่ยมสำ�หรับผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะที่สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีคำ�แนะนำ�
		 - มีข้อจำ�กัดคืออาจไม่เหมาะกับกระบวนการและระเบียบวิธีการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
4) การประเมินผล
		 ในปฏิบัติการการเรียนรู้ ผู้คนได้รับสาระความรู้ ได้พัฒนาทักษะ และนิสัยพฤติกรรม
การทำ�งาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทั้งสามส่วนนี้กับสถานการณ์จริง การเรียนรู้และการประเมิน
ผลบนฐานการปฏิบัติแทนชุดยุทธวิธีสำ�หรับการได้รับและการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และนิสัย
พฤติกรรมการทำ�งาน ผ่านการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่มีความหมายและการมีส่วนร่วมของนักเรียน
การประเมินผลจึงควรให้ความสำ�คัญกับความสมดุลย์ของทั้งสามส่วนนี้
		 การประเมินผลควรทำ�ให้ผู้เรียนสนใจและเห็นความสำ�คัญ โดยทำ�เป็นรายการ
(Assessment Lists) แสดงลำ�ดับขัน้ พัฒนาการ (Benchmarks) ของความรู้ ทักษะ และนิสยั พฤติกรรม
การทำ�งานตามวัฏจักรของการเรียนรู้ (The Cycle of Learning)
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ในเอกสารสรุปภาพรวมของกรอบหลักสูตรสำ�หรับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ค.ศ. 2015 เรื่อง Competence – Based Curriculum ของคณะกรรมการ
การศึกษารวันดาและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐรวันดา ได้แบ่งรูปแบบการประเมิน (Types
of Assessment) ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี้
- การประเมินผลแบบต่อเนื่องสมํ่าเสมอ (Continuous Assessment)
- การประเมินผลแบบสรุปรวม (Summative Assessment)
- การตรวจสอบเขตพื้นที่ (District Examinations)
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนของรวันดา (Learning Achievement
		 in Rwandan Schools - LARS)
- การตรวจสอบระดับชาติ (National Examinations) สิ่งที่ควรประเมินในโรงเรียน ได้แก่
		 (1) ความรู้และความเข้าใจ เด็กแสดงออกถึงความเข้าใจในสาระวิชาหรือไม่ เด็กแตกฉาน
			 ในมโนทัศน์วิชาได้หรือยัง ตัวบ่งชี้คือ ความถูกต้องของคำ�ตอบ ความเชื่อมโยงของ
			 ความคิด การให้เหตุผลที่ถูกต้องตามตรรกะ
		 (2) ทักษะการปฏิบัติ เด็กปฏิบัติในการสอบความถนัดและการปฏิบัติได้อย่างไร
			 ตัวบ่งชี้ คือ ความแม่นยำ� การใช้วิธีการที่ถูกต้อง ผลงานที่มีคุณภาพ ความเร็ว
			 และประสิทธิภาพ การเชื่อมโยง
		 (3) เจตคติและค่านิยม เด็กตอบสนองต่อภารกิจและสถานการณ์อย่างไร อะไรคือพฤติกรรม
			 ของเด็ก ตัวบ่งชี้คือ วิธีปฏิบัติต่อสถานการณ์ การเห็นคุณค่าของภารกิจที่ได้
			 รับมอบหมาย ความประทับใจในสถานการณ์ การบิดเบือน การใช้เหตุผล การยืนกราน
			 หนักแน่น และขันติธรรม
		 (4) สมรรถนะทัว่ ไป อะไรคือลำ�ดับขัน้ ทีต่ อ้ งทำ�ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั อะไรคือเหตุผลเบือ้ งหลัง
			 เด็กเอาชนะสิ่งท้าทายแต่ละอย่างได้อย่างไร ตัวบ่งชี้คือ การใช้เหตุผล การบิดเบือน
			 การนำ�เสนอ การตัดสินคุณค่า การประยุกต์ใช้ความรู้
ข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะจากประเทศต่าง ๆ ข้างต้น ทำ�ให้เห็นถึงกลวิธีของการปฏิรูป
รวมถึงประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ ขั้นตอนและกระบวนการ ประโยชน์และข้อจำ�กัด
และการประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสำ�คัญที่ต้องพิจารณาประกอบการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของไทยต่อไป
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13) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศไทย
		
ประเทศไทยรับแนวคิด สมรรถนะ มาใช้ในการกำ�หนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงาน
ที่สามารถยอมรับได้ของงานและวิชาชีพนั้น เป็นการกำ�หนดเฉพาะงานและเป็นไปตามวิชาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการคือ
		
1. เพื่อให้เกิดการรับรองความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพนั้น ๆ ว่ามีสมรรถนะ
ได้ตามที่กำ�หนด ซึ่งการกำ�หนดสมรรถนะ แล้วทำ�การทดสอบสมรรถนะของผู้จบการศึกษา
จะทำ�ให้องค์การในภาครัฐหรือเอกชนสามารถเลือกจากบุคลากรที่สามารถทำ�งานได้ตามสมรรถนะ
ที่ต้องการมากกว่าได้บุคลากรที่มีคุณวุฒิสูง จบจากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงแต่อาจไม่สามารถทำ�งาน
ตามที่ต้องการได้
		
2. ใช้กำ�หนดค่าตอบแทนให้กับบุคลากรตามสมรรถนะ บุคลากรบางคนทำ�งานตั้งแต่
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประสบการณ์งาน 10 ปี อาจมีความสามารถในการทำ�งาน
เทียบเท่าวิศวกร แต่ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเดิมที่จ่ายตามวุฒิการศึกษาไม่ได้จ่ายตาม
ความสามารถ ทำ�ให้องค์กรอาจจ่ายค่าตอบแทนสูงหรือตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น การจ่ายตามสมรรถนะ
จึงช่วยทำ�ให้องค์กรสามารถจูงใจบุคลากรที่ดีมีความสามารถทำ�งานกับองค์การได้นาน ๆ
		
3. ใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพนั้น ๆ ตามระดับสมรรถนะ ว่าวิชาชีพนั้น ๆ
ต้องมีความสามารถทำ�อะไรได้บ้าง และมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับของสมรรถนะ นั่นคือ
ระดับที่ 1 ของสมรรถนะ ต้องมีความรู้ ทักษะ พฤติกรรมแตกต่างจากสมรรถนะในระดับที่ 2
หลักสูตรของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ
		
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) ได้จัดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กำ�หนดคุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุม
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ
		
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
		
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
		
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพปัจจุบันที่ใช้
ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหลักสูตร
4 หลักสูตร คือ
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		 3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
		 3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
		 3.3 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ ได้แก่
				 1) หลักสูตรระยะสั้น 3 - 225 ชั่วโมง
				 2) หลักสูตรระยะสั้นแบบต่าง ๆ
4. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาที่เปิดสอนทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีทั้งหมดจำ�นวน
9 ประเภทวิชา ดังนี้
		 4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 9 สาขาวิชา ได้แก่ เครื่องกล เครื่องมือกล
และซ่อมบำ�รุง โลหะ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง การพิมพ์ แว่นตาและเลนส์ การต่อเรือ
และปิโตรเคมี
		 4.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 9 สาขางาน ได้แก่ การบัญชี การขาย
เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ
และงานสำ�นักงานสำ�หรับผู้พิการสายตา
		 4.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วย 13 สาขางาน ได้แก่ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ
ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
เครือ่ งประดับอัญมณี การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครือ่ งประดับ เทคโนโลยีศลิ ปกรรม
การพิมพ์สกรีน คอมพิวเตอร์กราฟิก โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ และช่างทองหลวง
		 4.4 ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย 4 สาขางาน ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร
และโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ และเสริมสวย
		 4.5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประกอบด้วย 4 สาขางาน ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตรทั่วไป
		 4.6 ประเภทวิชาประมง ประกอบด้วย 2 สาขางาน ได้แก่ เพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ แปรรูปสัตว์นา้ํ
		 4.7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 สาขางาน ได้แก่ การโรงแรม
การท่องเที่ยว
		 4.8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบด้วย 3 สาขางาน ได้แก่ เทคโนโลยีสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
		 4.9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปได้ว่า สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการจัดการศึกษา 4 หลักสูตรคือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพ และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แต่ละหลักสูตร
จะประกอบด้วยประเภทวิชาที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งหมด 9 ประเภทวิชา แต่ละประเภทวิชา
จะประกอบด้วยสาขางานต่าง ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแต่ละสาขา
งานที่ต่างกัน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขา
วิชาเทคนิคเครื่องกล (สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
จุดประสงค์สาขาวิชา
		 1. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร ทั ก ษะการคิ ด
การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิต ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
		 2. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
		 3. เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำ�งานในกลุม่ งานพืน้ ฐานด้านเครือ่ งกล
		 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องกลในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
		 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนำ�เทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนางานเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครือ่ งกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครือ่ งกลเรือ เทคนิคเครือ่ งกล
เกษตร เทคนิคเครือ่ งกลเรือพาณิชย์ เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ บำ�รุงรักษาเครือ่ งกล อุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้าและเทคนิคเครื่องกล ระบบขนส่งทางราง
		 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
		 7. เพือ่ ให้มเี จตคติทดี่ ตี อ่ งานอาชีพ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีระเบียบวินยั
เป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ประกอบด้วย
		 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่
				 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม เป็นต้น
				 1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี
มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
				 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น
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		 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่
				 2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำ�วัน และเพื่อพัฒนา
งานอาชีพ
				 2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
				 2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ และการอยู่ร่วม
กับผู้อื่น
				 2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
งานอาชีพ
		 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
				 3.1 วางแผน ดำ�เนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
โดยคำ�นึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
				 3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
				 3.3 ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
				 3.4 ทดสอบสมบัติของนํ้ามันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น และของไหล
				 3.5 ทดสอบการทำ�งานของระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์
				 3.6 ประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์ กับเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในและระบบ
ปรับอากาศ
				 3.7 บริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์
				 3.8 บริการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
				 3.9 บริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
				 3.10 บริการงานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
		 ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 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 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิต (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)
สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน่
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพ 10 รายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปิโตรเคมี (สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
จุดประสงค์สาขาวิชา
		 1. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร ทั ก ษะการคิ ด
และการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
		 2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการของงานอาชีพทีส่ มั พันธ์เกีย่ วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพปิโตรเคมี ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
		 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางเคมีและกระบวนการทำ�งานในกลุ่มงาน
พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
		 4. เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล บำ�รุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี
		 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตภาคสนาม
(Field Operator) พนักงานเทคนิคห้องปฏิบัติการ (Laboratory Technician) ตรวจสอบ
ทดสอบ ดูแล วิเคราะห์ บำ�รุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถดำ�เนินการได้
ตามแผนที่วางไว้โดยคำ�นึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลัก
ความปลอดภัย
		 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
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7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย
เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี ประกอบด้วย
		 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่
				 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำ�นึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม เป็นต้น
				 1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี
มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
				 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น
		 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่
				 2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำ�วัน และเพื่อพัฒนา
งานอาชีพ
				 2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
				 2.3 มีบคุ ลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านอาชีพ และการอยูร่ ว่ มกับ
ผูอ้ น่ื
				 2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพือ่ ส่งเสริม และพัฒนา
งานอาชีพ
		 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
				 3.1 วางแผน ดำ�เนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
โดยคำ�นึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
				 3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
				 3.3 ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียม
				 3.4 วิเคราะห์และตรวจสอบ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียม
				 3.5 ควบคุม ดูแล บำ�รุงรักษา ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียมให้สามารถทำ�งานได้ และเป็นไปตาม
แผนการผลิตที่กำ�หนดผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 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 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำ�รงชีวิต (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)
				 โครงสร้างนีส้ �ำ หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือเทียบเท่า

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยในประเทศ
		 อรทิพา ส่องศิริ (2545) พัฒนาการสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก
สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
การพยาบาลทางคลินิกสำ�หรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ด้าน คือ
สมรรถนะด้านทักษะพืน้ ฐานทางคลินกิ และสมรรถนะด้านทักษะกระบวนการพยาบาล โดยมีขนั้ ตอน
การดำ�เนินการ คือ 1. กำ�หนดสมรรถนะการพยาบาลทางคลินกิ 2. สร้างเครือ่ งมือประเมินและตรวจสอบ
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินกิ 3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ�เกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะไปใช้และจัดทำ�คู่มือเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก โดยผู้วิจัยสร้าง
ดัชนีในแต่ละทักษะขึ้นและพัฒนาด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของดัชนีจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล ผู้ให้บริการ ผู้สอน ผู้รับบริการและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การพยาบาลและด้านการวัดและประเมินผล จากนั้นหาความเชื่อมั่น ความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้
โดยให้อาจารย์นิเทศก์ไปประเมินนักศึกษาพยาบาลที่กำ�ลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ผลการศึกษา พบว่า 1) การกำ�หนดสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก โดยการกำ�หนดดัชนีชี้วัด
ในแต่ละสมรรถนะ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีวัดสมรรถนะด้านทักษะพื้นฐานทางคลินิก
ผูใ้ ห้บริการเห็นด้วยร้อยละ 46.60 - 100 ผูส้ อนเห็นด้วยร้อยละ 85.60 - 100 ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการพยาบาล
เห็นด้วยร้อยละ 87.20 - 100 และผู้รับบริการเห็นด้วยร้อยละ 89.30 - 98.70 ขณะที่ความคิดเห็น
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เกี่ยวกับดัชนีวัดสมรรถนะด้านทักษะกระบวนการพยาบาล ผู้ให้บริการเห็นด้วยร้อยละ 95.20 - 100
ผูส้ อนเห็นด้วยร้อยละ 93.40 - 99.20 และผูเ้ ชีย่ วชาญทางการพยาบาลเห็นด้วยร้อยละ 92.00 - 98.70
2) การสร้างเครื่องมือประเมินและการตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาล
ทางคลินิก พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาลและทางด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็น
เกีย่ วกับความตรงเชิงเนือ้ หาของดัชนีและเกณฑ์การเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินกิ สอดคล้องกัน
ในระดับ 0.5 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่นำ�ไปให้หัวหน้าหอผู้ป่วยทดลองใช้ประเมิน
กับพยาบาลโดยรวมเท่ากับ 0.9782 ค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือทีน่ �ำ ไปให้อาจารย์นเิ ทศก์ไปใช้ประเมิน
นักศึกษาพยาบาลโดยรวมเท่ากับ 0.9481 3) ความเป็นไปได้ในการนำ�เกณฑ์การประเมินไปใช้พบว่า
สมรรถนะด้านทักษะพืน้ ฐานทางคลินกิ มีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ได้รอ้ ยละ 49.30 - 75.00 และ
สมรรถนะด้านทักษะกระบวนการพยาบาลมีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ได้ร้อยละ 61.80 - 67.40
		 ประมา ศาสตระรุจิ (2550) พัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำ�หรับการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเกณฑ์สมรรถนะ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะ และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการนำ�เกณฑ์สมรรถนะและคูม่ อื ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำ�หรับการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้สมรรถนะสำ�หรับ
ข้าราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นแบบในการสร้างเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้สำ�หรับ
ประเมินสมรรถนะ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและค่าความสอดคล้อง (IOC)
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ระดับหัวหน้าส่วน/ฝ่าย จำ�นวน 30 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการสร้างคู่มือประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้คู่มือ คุณลักษณะที่ใช้
ในการประเมิน เครือ่ งมือใช้ในการประเมิน ขัน้ ตอนและกระบวนการในการประเมินบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประเมิน การให้ข้อมูลป้อนกลับ ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน 2) ผลการตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการนำ�คู่มือไปใช้ พบว่า โดยภาพรวมทั้งหมดมีความเป็นไปได้ในการนำ�คู่มือไปใช้
ในระดับมาก 3) จากสมรรถนะหลัก 8 สมรรถนะ พบว่าสมรรถนะที่สำ�คัญที่สุดคือ จริยธรรม
		 วัลลภ พัฒนพงศ์ (2555) ได้ศึกษาการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 85.06/81.65
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
76.13 มากกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ ผลการประเมินความคิดเห็นหลังจากการฝึกอบรมนักพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมิน
การติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม พบว่าผู้บริหารของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก
และผลการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการอบรมหลังจากผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน
ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ มีผลการประเมินในภาพรวม มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 93.85
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		 ปวีณกร แป้นกลัด (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพ ตามรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์
หาสมรรถนะครูวชิ าชีพและศึกษาความต้องการจำ�เป็นในการฝึกอบรม ส่วนที่ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรม ส่วนที่ 3 ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ส่วนที่ 4 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
และส่วนที่ 5 การนำ�หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงและประเมิน ติดตาม ผลการประเมินรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ สูงกว่าสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูวชิ าชีพแบบฐานสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้รปู แบบของ Kirkpatrick ในการประเมิน พบว่า
(1) ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (2) ผลการประเมินการเรียนรูผ้ ลการประเมินความรูด้ า้ นทฤษฎีมคี ะแนน
E1/E2= 84.13/82.91 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้คอื 80/80 ผลการประเมินผลสัมฤทธิด์ า้ นทักษะพบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 80.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้คือร้อยละ 75
(3) ผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม ทดสอบด้วยค่า t-test พบว่าพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงานของครูวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร พบว่าความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผลการฝึกอบรมมาใช้ขยายผลในสถานศึกษาและการฝึกอบรมของ
ครู ที่ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนำ�ความรู้และทักษะ
ทีไ่ ด้จากการเข้ารับการฝึกอบรมมาใช้ในการขยายผลในสถานศึกษาและจัดการฝึกอบรมของครูทผี่ า่ น
การฝึกอบรมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกรายการ โดยสรุปสามารถนำ�ชุดฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ฝกึ อบรม
ตามจุดมุง่ หมายกับกลุม่ เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ซึง่ จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
		 พนา ดุสิตากร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสำ�หรับ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการฝึกอบรมร้อยละ 87.89 และ
มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังจากการฝึกอบรมร้อยละ 92.27 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Chi-Square
พบว่า จำ�นวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 85 ทำ�คะแนนจากแบบทดสอบสมรรถนะ
ได้สูงกว่าร้อยละ 85 ที่ระดับนัยสำ�คัญ .05
		 ศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พบว่า ครูวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่ในระดับน้อยและมีความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะ
อยู่ในระดับมาก ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร เป็นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก หลักสูตรมีองค์ประกอบที่สำ�คัญคือ ปัญหาและความจำ�เป็นของหลักสูตร หลักการและ
เหตุผล เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการอบรม สื่อประกอบการอบรม
ระยะเวลาการอบรมและการวัดผลประเมินผล ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการศึกษา
ผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงที่เกิดกับครู
และผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน
12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิดขั้นสูง แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิ ด ขั้ น สู ง แบบประเมิ น ความสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
การคิดขั้นสูง แบบสังเกตความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ผลการใช้หลักสูตรพบว่า
1) ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของครู
พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 13.67 คิดเป็นร้อยละ 45.56 และคะแนนเฉลี่ย
หลังการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 25.42 คิดเป็นร้อยละ 84.72 สรุปได้ว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน
การฝึกอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิดขัน้ สูงในระดับทีส่ งู ขึน้
2) ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
ของครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ขัน้ สูงได้เหมาะสมมาก 3) ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิดขัน้ สูง
ของครูวทิ ยาศาสตร์ชนั้ มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ครูสามารถจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ได้ในระดับดี
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนกับครูที่ผ่านการฝึก
อบรมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำ�หนดไว้และมีผู้เรียน
ที่ผ่านตามเกณฑ์การผ่านร้อยละ 70 มีจำ�นวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ระยะที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร
เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเวลาในการจัดทำ�หน่วย
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการทำ�แบบทดสอบเพื่อให้มีเวลาในการคิดหาคำ�ตอบและ
ทบทวนการทำ�แบบทดสอบให้มากขึ้น
5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ
			 Confer (2001) ได้ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำ�นวน
42 คน และครู 6 คน เกี่ยวกับการสอนและการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้ร่วมวิจัย
ได้พยายามทำ�ให้ชั้นเรียนของตนเป็นชั้นเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ข้อมูลเบื้องต้น
ที่นำ�มาวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตในชั้นเรียน ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า
ครูยังไม่เข้าใจแนวคิดและทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ครูตั้งใจจะให้เป็นชั้นเรียนที่เน้น
นักเรียนเป็นสำ�คัญ ผลจากการใช้ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ ได้ระบุตัวบ่งชี้ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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แนวคิดและทางปฏิบัติ 5 ระดับ เมื่อใช้ตัวบ่งชี้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของแนวคิด
ที่เหมาะสมเพื่อแนะแนวปฏิบัติใหม่ ครูมักจะสร้างแนวคิดที่ผิด ๆ บ่อยครั้ง ซึ่งนำ�ไปสู่การแสดงออก
ที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนได้ ประการที่ 2 เมื่อครูเป็นผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการเน้นนักเรียน
เป็นสำ�คัญเพื่อการสอนและการเรียนรู้ ครูจึงเป็นทั้งผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติด้วยความเข้าใจ
เกีย่ วกับแนวคิดและการปฏิบตั ขิ องครูจงึ มีความเหมาะสมมากขึน้ และผลประการที่ 3 พบว่า ครูบางคน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกิดขึ้นก่อนปฏิบัติการสอนที่เหมาะสม ส่วนครูคนอื่น ๆ มีกลยุทธ์
ที่เหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในแนวคิดเพิ่มขึ้น
		 Watamura (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางกับ
วิธีสอนแบบเดิมในวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา พบว่า เด็กจะสร้างแนวความคิดได้ดีมากขึ้น
เมื่อได้รับการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์ ส่วนการสอนแบบบอกความรู้ทำ�ให้เด็กรู้ข้อเท็จจริง
ที่เป็นส่วน ๆ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นกรอบความคิดหลัก
และผลจากการเรียนรู้ก็ไม่มีความคงทน ในการศึกษาครั้งนี้ได้เปรียบเทียบนักเรียนที่เน้นเด็ก
เป็นศูนย์กลางกับชั้นเรียนที่สอนโดยบอกความรู้ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้แตกต่างกัน โดย
นักเรียนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมีฐานความรู้กว้างไกลกว่า และสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ตนมี
เข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำ�วันได้มากกว่า
		 Alan and Ping Man (2012) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและอุปสรรค
ในการปฏิรปู หลักสูตรในฮ่องกงระหว่างปี ค.ศ. 2001 - 2006 โดยได้ท�ำ การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
จำ�นวน 150 โรงเรียน โรงเรียนมัธยม จำ�นวน 120 โรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย
ผู้นำ�ด้านหลักสูตร คณะครู นักเรียน จำ�นวน 7,869 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านการปฏิรูปหลักสูตร ความเข้าใจ
ของผู้บริหาร ผู้นำ�ด้านหลักสูตร และครูผู้สอน มีผลใกล้เคียงกันทั้งด้านการส่งเสริมและอุปสรรค
การปฏิรูปหลักสูตร โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปหลักสูตรของฮ่องกงมีอุปสรรค
ในด้านปริมาณงานที่หนักของครู การเรียนรู้ที่หลากหลายในห้องเรียน ความไม่เข้าใจของครูและ
ไม่เห็นคุณค่าในการปฏิรูปหลักสูตร ซึ่งข้อค้นพบในการวิจัยนำ�ไปสู่นโยบายสำ�คัญในการปรับปรุง
การดำ�เนินการปฏิรูปหลักสูตรในระยะต่อไป
		 Tassel – Baska and Joyce (2012) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของรัฐ
(CCSS) กรณีศึกษาหลักสูตรสำ�หรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted 3.0) ด้านภาษาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ใน 46 รัฐ เพื่อการยอมรับมาตรฐานของรัฐที่กำ�หนด โดยใช้วิธีการประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริงแทนการทดสอบในโรงเรียนของรัฐ มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการประเมินผล
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะนำ�ไปใช้กบั นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทุกพืน้ ทีข่ องรัฐ และมีแนวโน้มในการนำ�ไป
พัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาครั้งนี้ทำ�ให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความสามารถของ
ผูเ้ รียนทีม่ พี รสวรรค์พเิ ศษตามโปรแกรมของสมาคมเด็กความสามารถพิเศษ (National Association
for Gifted Children : NAGC)
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		 Fenwick and Cooper (2012) ได้ทำ�การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนจากการปฏิรูปมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นความพยายาม
ร่วมกันในการเพิม่ มาตรฐานขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เน้นไปทีค่ วามสามารถระดับตํา่ สุดของนักเรียนกลุม่ เป้าหมาย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในการเรียนรู้ให้ประสบความสำ�เร็จ ข้อสรุป
ของผลการวิจัยอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อทดลอง
ใช้ในโรงเรียน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย เอกสารการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ของครูพร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐาน
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถนำ�ไปสูก่ ารพัฒนานักเรียนทีไ่ ม่ประสบความสำ�เร็จในการเรียนเป็นอย่างดี
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติการปฏิบัติที่มีความแตกต่างในการนำ�ไปใช้ในโรงเรียน
เพื่อการดำ�เนินการพัฒนามาตรฐานขั้นตํ่าของนักเรียน ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบริบท
ของโรงเรียนที่แตกต่างกันในท้องถิ่น
		 จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
จะเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง มุ่งให้ผู้เรียนถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การใช้ทักษะชีวิต
ในด้านต่าง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการรับประกันว่าความรู้ที่ได้ศึกษาสามารถนำ�มา
ใช้ได้จริง หลักสูตรรูปแบบนี้จึงมีคุณค่ามากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา ซึ่งเป็นแต่เพียงองค์ความรู้
ทีอ่ าจจะไม่ได้ใช้ในชีวติ จริง หลักสูตรของชาติฉบับปัจจุบนั ดูเหมือนว่าพยายามทีจ่ ะสร้างความสมดุล
ระหว่างความรู้และกระบวนการด้านทักษะชีวิต แต่ในการปฏิบัติ ยังคงให้ความสำ�คัญกับเนื้อหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติได้ หลักสูตรจึงยังคงเน้นเนื้อหาวิชาและ
ไม่อาจทำ�ให้การสร้างทักษะกระบวนการเกิดขึ้นจริง ปัญหาการศึกษาที่ผู้เรียนเรียนแล้วไม่สามารถ
ประยุกต์ความรู้ถ่ายโยงไปยังสถานการณ์อื่น ๆ ได้ จึงยังคงดำ�เนินอยู่ และเป็นวิกฤติสำ�คัญประการ
หนึง่ ของการศึกษาไทยปัจจุบนั ด้วยเหตุนี้ การร่วมคิดและการร่วมสร้างหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จะเป็นสิ่งสำ�คัญประการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองไทยให้เกิดประสิทธิผล
เทียบเคียงกับนานาประเทศได้ในอนาคต
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บทที่ 3
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การดำ�เนินการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประถมศึกษาตอนต้น โดยศึกษาผลการทดลองใช้กรอบ
สมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย (multi-instrument approach) การดำ�เนินการวิจัยแบ่งออกเป็น
3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกรอบสมรรถนะ
หลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
1)
2)
		
3)
		
4)
		

การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ
การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การพัฒนาเอกสารแนวทางดำ�เนินการ สื่อต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ระยะที่ 2 การทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
1) การพัฒนาแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
		 ไปสู่การจัดการเรียนการสอน
2) การดำ�เนินการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
		 ไปสู่การจัดการเรียนการสอน
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ระยะที่ 3 การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และกรอบสมรรถนะหลักผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
1. การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เกีย่ วกับสมรรถนะ
1.1 ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการศึกษาฐานสมรรถนะ โดยการคัดเลือกเอกสาร มอบหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบศึกษาและสรุปความ นำ�เสนอในการประชุมเพือ่ อภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และหาข้อสรุปร่วมกัน
เพื่อให้ได้สาระสำ�คัญสำ�หรับการดำ�เนินการเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ เอกสารที่ศึกษา ได้แก่
			 1.1.1 เอกสารเรื่อง An International Study in Competency Education :
Poatcard from Aboard
			 1.1.2 เอกสารเรื่อง The Why, What and How to Competency - Based
Curriculum Reforms: The Kenya Experiecces ของ UNESCO International Bureau of
Education
		 1.2 ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องผ่านทางไลน์ กอปศ. และการประชุมรับฟังความคิดเห็น (รายละเอียดในเอกสารประกอบ
ลำ�ดับที่ 1)
		 1.3 การประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert meeting) เป็นการประชุมของคณะทำ�งานพัฒนา
กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและมโนทัศน์ส�ำ คัญเกีย่ วกับสมรรถนะมานำ�เสนอให้ขอ้ มูล
และแบ่งปันประสบการณ์ รวมทัง้ การอภิปรายและสรุปร่วมกันเพือ่ นำ�ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้จากการ
ประชุมไปสู่การกำ�หนดแนวคิดและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ รายการประชุมเป็นดังนี้
			 1.3.1 การประชุมในหัวข้อ “หลักการในการจัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะ”
โดยนายชาตรี ชนานาฎ ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
			 1.3.2 การประชุมในหัวข้อ “ประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาของประเทศต่าง ๆ :
สมรรถนะเด็กไทยและกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล
อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
			 1.3.3 การประชุมในหัวข้อ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551” โดยนางสาวรัตนา แสงบัวเผือ่ น
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
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			 1.3.4 การประชุมในหัวข้อ “แนวคิดและประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรชาติ”
โดย นางสาวรุง่ นภา นุตราวงศ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิเคราะห์การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เมือ่ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2561
			 1.3.5 การประชุมในหัวข้อ “แนวคิดการพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี ข้าราชการเกษียณ อดีตผู้อำ�นวยการโรงเรียนสาธิตบางนา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
		 1.4 การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำ�หนดนิยามสมรรถนะ ผลการประชุม
ดังกล่าวนำ�ไปสู่การกำ�หนดคำ�นิยามของสมรรถนะ (Competency) และสมรรถนะหลัก
(Core Competencies) ดังนี้
		 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการนำ�ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ
ซึง่ แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ สี่ ามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะเป็นผลรวมของความรู้
ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และศักยภาพต่าง ๆ ที่ทำ�ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลประสบความสำ�เร็จ
ในการทำ�งาน
		 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่มีความสำ�คัญ เนื่องจาก
เป็นสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้เรียนทุกคน เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การทำ�งาน และการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงลักษณะของ
ความเป็นกลางที่สามารถพัฒนาข้ามกลุ่มหรือผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ หรือนำ�ไปประยุกต์
ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
2. การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ดำ�เนินการดังนี้
2.1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ กำ�หนดสมรรถนะหลักของผูเ้ รียน โดยพิจารณาจาก
สภาพปัญหาของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต คุณลักษณะ
ของเด็กไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต และความคาดหวังของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
		 2.2 กำ�หนดสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถม
ศึกษาตอนต้น
		 2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรรถนะสำ�คัญของผูเ้ รียน 10 ประการ
		 2.4 ประชุมเพื่อศึกษาเอกสารและระดมความคิดเห็น ออกแบบและจัดทำ�ภาพใหญ่
(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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ฒนาสมรรถนะหลั
กได้ 4กได้
ลักษณะ
			 2.4.2
2.4.2 กำก�าหนดลั
หนดลักกษณะแนวทางการพั
ษณะแนวทางการพั
ฒนาสมรรถนะหลั
4 ลักษณะ
ประกอบด้ววยย(1)(1) สาระวิ
สาระวิชชา/สาขาวิ
า/สาขาวิ
(Subject/DisciplineAreas)
Areas)(2)(2)ประสบการณ์
ประสบการณ์
จกรรม
ประกอบด้
ชาชา(Subject/Discipline
/กิจ/กิกรรม
และ บริบบทท(Context)
(Context)
(Experiences/Activities) ประเด็นสำส�าคัคัญปัจจุบัน (Current Issues) และบริ
ออกแบบ คัคัดดเลืเลืออกสี
กสีและจั
และจัดดวางองค์
วางองค์ปประกอบต่
ระกอบต่าางงๆๆ ให้
ให้มมีคีความสั
วามสัมมพันธ์กัน
			 2.4.3
2.4.3 ออกแบบ
ให้ภาพสามารถสือ่ ความได้
รวมทัง้ รวมทั
การเขี้งยการเขี
นอธิบยาย
ยดในคูม่ ยอื ดในคู
การนำ่ม�ือกรอบสมรรถนะหลั
ก
ความความได้
นอธิ(รายละเอี
บาย (รายละเอี
การนากรอบสมรรถนะ
ของผู
้เรียนระดั
บชั้นประถมศึ
กษาตอนต้
น ไปใช้
นการพั
ฒนาผูฒ้เนาผู
รียน)้เรียน)
หลักของผู
้เรียนระดั
บชั้นประถมศึ
กษาตอนต้
น ใไปใช้
ในการพั

ภาพที
กของคนไทย
ภาพที่ 5่ 5 แสดงภาพรวมสมรรถนะหลั
ภาพรวมสมรรถนะหลักของคนไทย

		 2.5
งรายละเอียยดขององค์
ดขององค์ปประกอบสมรรถนะในสมรรถนะหลั
ระกอบสมรรถนะในสมรรถนะหลั
กของผู
รียนระดั
2.5 ร่ร่าางรายละเอี
กของผู
้เรีย้เนระดั
บ บ
การศึ
ประกอบด้ววยย
การศึกกษาขั
ษาขั้น้นพืพื้น้นฐานและระดั
ฐานและระดับบประถมศึ
ประถมศึกกษาตอนต้
ษาตอนต้นน (ป.1-3)
(ป.1-3) ทัทั้ง้ง 10
10 ประการ
ประการประกอบด้
			 2.5.1 ความสำ�คัญและมโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะ
2.5.1 ความสาคัญและมโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะ
			 2.5.2 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน
2.5.2 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน
				
1) สมรรถนะหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะหลักกระดั
ระดับบชัการศึ
กษาขัก้นษาตอนต้
พื้นฐาน น
				
2)1) สมรรถนะหลั
้นประถมศึ
2) สมรรถนะหลักกระดั
บชัเ้ ้นรีประถมศึ
ษาตอนต้
		 2.6 การตรวจสอบสมรรถนะหลั
ของผู
ยนระดับกการศึ
กษาขันน้ พืน้ ฐานและสมรรถนะ
กของผู
ยนการศึกษาขัว้นยพื้นฐานและสมรรถนะหลักของ
หลักของผู้เรีย2.6
นระดัการตรวจสอบสมรรถนะหลั
บประถมศึกษาตอนต้น โดยดำ
�เนิ้เนรีการประกอบด้
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยดาเนินการประกอบด้วย
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			 2.6.1 กำ�หนดหลักการในการกำ�หนดกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักของผู้เรียนกับหลักการสำ�คัญ
จำ�นวน 6 ประการ ประกอบด้วย
				
1) การตอบสนองนโยบายระดับชาติ ประกอบด้วย
					 1.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
					 1.2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
					 1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
						 (พ.ศ. 2560 – 2564)
					 1.4) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
					 1.5) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
				
2) การส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชาตามหลักการทรงงาน พระราโชบาย
ด้านการศึกษาที่รวมทั้งพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานแก่รัฐบาล
และประชาชน และพระราชดำ�รัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
		
		
3) การให้ความสำ�คัญกับการดำ�รงรักษาความเป็นไทย ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา ความดีงาม และความเป็นชาติไทย
		
		
4) การเตรียมผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะทีจ่ �ำ เป็น
ต่อการดำ�รงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพในโลกปัจจุบนั และอนาคตทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21
		
		
5) การกำ�หนดให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักพัฒนาการ และ
สามารถตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน วิถีชีวิต ภูมิสังคม และบริบท
		
		
6) การมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
			 2.6.2 ประชุมหารือผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะ จำ�นวน 2 กลุม่ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม
			 2.6.3 รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
รายการสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบลำ�ดับที่ 2)
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พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้
ที่มีสำ�นึกสากล
(Acttve Citizen and
Global Mindedness)

ภาพที่ 6 ภาพรวมสมรรถนะหลักของคนไทย (ปรับปรุงตามผู้เชี่ยวชาญ)
		 2.7 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
			 2.7.1 กำ�หนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำ�เสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ ดังภาพที่ 6
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โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถนาเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

บทที่ 3 วิธีดำ�เนินการวิจัย

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

คนไทยฉลำดรู้
(Literate Thais)

ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สมรรถนะ
ของผู้เรียน

ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน

คนไทยอยู
คนไทยที
่อยู่ดีมีสสุขุข
(Happy Thais)

ด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

คนไทยสำมำรถสูง
(Smart Thais)

พลเมื
องไทยที
พลเมื
องไทย่ใส่
ใส่ใจสั
ใจสังคม
งคม(Active
(Active
Thai Citizens)
Citizen)
Thai

ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ
และดิจิทัล
ด้านการทางานแบบรวมพลัง เป็นทีม
และภาวะผู
้นา้นำ�
และมี
ภาวะผู
ด้านพลเมื
ด้านพลเมื
องที่เข้อมงตืแข็่นรูง้ท/ตืี่ม่นีสรูานึ้ทกี่มสากล
ีสำ�นึกสากล

ภาพที่ 7 โครงสร้างสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ภาพที่ 10 แสดงโครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย

			 2.7.2 จัดทำ�เครือ่ งมือประเมินสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบสมรรถนะและระดับคุณภาพของผู้เรียน สำ�หรับครูผู้สอนใช้ประเมินนักเรียน
			 2.7.3 ดำ�เนินการประเมิ135นสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ตามกรอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ โดยทำ�การประเมินผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานคระกรรมการอุดมศึกษา
สังกัดสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำ�นวนทัง้ สิน้ 2,337 คน
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratification Random Sampling) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนทีค่ ณะผูว้ จิ ยั สังเคราะห์ขนึ้ มากับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล
ซึ่งโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
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1) องค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) ประกอบไปด้วย
4 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (X1) ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน (X2)
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (X3) และด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (X4)
				
2) องค์ประกอบที่ 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) ประกอบไปด้วย
2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (X5) และด้านทักษะอาชีพ และ
การเป็นผู้ประกอบการ (X6)
				
3) องค์ประกอบที่ 3 คนไทยความสามารถสูง (Smart Thais) ประกอบไปด้วย
2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (X7) และด้านการรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัล (X8)
				
4) องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen)
ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� (X9)
และด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล (X10)
ดำ�เนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
3. การพัฒนาแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
		 3.1 คณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะฯ และคณะครูที่มีประสบการณ์สูง
ในการสอนจำ�นวน 26 คน จากโรงเรียนสังกัดสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ร่วมพิจารณาความเชื่อมโยง สอดคล้องระหว่างข้อมูลของมาตรฐานตัวชี้วัด
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และสมรรถนะย่อยของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้นทั้ง 10 สมรรถนะ
		 3.2 คณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะฯ ได้ทบทวน ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน แนวทางพัฒนาผูเ้ รียน และร่วมกันกำ�หนดแนวทางในการนำ�กรอบ
สมรรถนะหลักไปสู่การปฏิบัติ 4 แนวทางคือ
			 แนวทางที่ 1 : งานเดิ ม เป็ น ฐานผสานสมรรถนะ เป็ น การสอนตามปกติ
ที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป และอาจปรับกิจกรรม
หรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งขึ้น หรือได้สมรรถนะอื่นเพิ่มมากขึ้น
			 แนวทางที่ 2 : สมรรถนะเป็นฐานผสานตัวชี้วัด เป็นการสอนโดยนำ�สมรรถนะ
และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน มาออกแบบการสอนร่วมกัน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระ
และทักษะตามที่ตัวชี้วัดกำ�หนดไว้ พร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำ�เป็นต่อชีวิตของเขา
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			 แนวทางที่ 3 : บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ เป็นการสอนโดยนำ�สมรรถนะ
หลักทั้ง 10 ด้าน เป็นตัวตั้งและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็น
หน่วยบูรณาการที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่ม
			 แนวทางที่ 4 : สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำ�วัน เป็นการอบรมสั่งสอน ที่ครู
จงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเข้าไปในกิจวัตรประจำ�วันของผู้เรียน
3.3 คณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะฯ ได้จัดทำ�ตัวอย่างแผนการสอน
แต่ละแนวทาง และนำ�เสนอให้คณะครูที่มีประสบการณ์สูงในการสอนจำ�นวน 26 คน จากโรงเรียน
สังกัดสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมพิจารณา โดยเสนอความคิดเห็น
ให้ปรับแนวทางที่ 1 ให้มีลักษณะย่อย 2 ลักษณะ คือ แนวทางย่อยที่ 1.1 ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ
และแนวทางย่อยที่ 1.2 ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ และร่วมกันจัดทำ�ตัวอย่างแผนการสอนทั้ง
4 แนวทาง
		 3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับแก้แผนการสอน ให้มีความสมบูรณ์
4. การพัฒนาเอกสารแนวทางดำ�เนินการ สื่อต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากร
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
		 เนื่องจากการดำ�เนินการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การเชื่อมต่อระหว่างหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันและกรอบสมรรถนะฯ ที่พัฒนาขึ้นจึงมีความสำ�คัญ
เพื่อให้การดำ�เนินการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผูว้ จิ ยั และคณะทำ�งานฯ จึงได้รว่ มกันจัดทำ�เอกสารแนวทางการดำ�เนินการ
สื่อต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ดังนี้
		 4.1 จัดทำ�คู่มือครูในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน คู่มือครูดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำ�คัญ 4 ตอน ดังนี้
		 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน ความเป็นมาและความสำ�คัญของการพัฒนา
กรอบสมรรถนะหลั ก (Core Competencies) ของผู้ เรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลักในการกำ�หนดกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนา
กรอบสมรรถนะ และการนำ�สมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน นิยามศัพท์เฉพาะ ความสำ�คัญและ
มโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะหลัก
			 ตอนที่ 2 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
			 ตอนที่ 3 ความเชื่อมโยงของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
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		 ตอนที่ 4 หลักการ แนวทาง และตัวอย่างการนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนา
ผู้เรียน หลักการนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน แนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะหลัก
สูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียน แนวทางที่ 1: งานเดิมเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ แนวทางที่ 2: สมรรถนะเป็นฐาน ผสาน
ตัวชีว้ ดั แนวทางที่ 3: บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ แนวทางที่ 4: สมรรถนะชีวติ ในกิจวัตรประจำ�วัน
รวมถึงมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกรอบสมรรถนะหลักของ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างการนำ�แนวทางกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สู่การพัฒนาผู้เรียน และข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและโรงเรียนที่ร่วมทดลองใช้
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
		 ภาคผนวก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเทียบกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (2) ตัวอย่างแนวทาง
การนำ�กรอบสมรรนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การพัฒนาผู้เรียน และแผนการจัด
การเรียนรู้ 4 แนวทาง และ (3) ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและโรงเรียนที่ร่วมทดลองใช้กรอบสมรรถนะ
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ภาพที
่มือกครูารนำ
การน
ากรอบสมรรถนะหลั
กของผู
ยนระดั
้นประถมศึกษาตอนต้
กษาตอนต้นนไปใช้
ไปใช้ใน
ภาพที่ 8่ 8 คู่มือคูครู
�กรอบสมรรถนะหลั
กของผู
้เรีย้เรีนระดั
บชับ้นชัประถมศึ
การพัฒฒนาผู
นาผู้เ้เรีรียยนน
		 ในการพั
การดาเนินการได้จัดทาตามลาดับ ดังนี้
4.1.1 สังเคราะห์ข้อมูลและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาเอกสารตอนที่ 1 แนวคิด
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน 110 ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน (รายเอี
ยดในเอกสารประกอบลาดับที่ 1)
4.1.2 ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร คณะครู และผู้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
วิเคราะห์ ตัวชี้วัด ในหลักสู ตรการศึกษาขั้ น พื้นฐานเทีย บกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรี ยนระดับ
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		 การดำ�เนินการได้จัดทำ�ตามลำ�ดับ ดังนี้
			 4.1.1 สังเคราะห์ข้อมูลและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ�เอกสารตอนที่ 1
แนวคิดพื้นฐาน (รายเอียดในเอกสารประกอบลำ�ดับที่ 1)
			 4.1.2 ประชุมผู้บริหาร คณะครู และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น การเขียนความเชื่อมโยงของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 4 แนวทาง
			 4.1.3 ประมวลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องในขัน้ ตอนการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปทดลองใช้
เพื่อนำ�มาปรับปรุง
			 4.1.4 ปรับข้อมูลให้มคี วามชัดเจน เข้าใจได้งา่ ย และบรรณาธิการกิจให้เป็นเอกสาร
คูม่ อื ครูการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
(เอกสารประกอบ ลำ�ดับที่ 5)
		 4.2 จัดทำ�ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้สำ�หรับครูสอนภาษาไทย
		 เนือ่ งจาก สภาพการสอนภาษาไทยของประเทศไทยยังเป็นปัญหา เด็กไทยส่วนใหญ่
อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ภาษาไทยเป็นภาษาประจำ�ชาติ และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
เป็นภาษาแม่ คณะอนุกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาจึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหานี้
เป็นปัญหาเร่งด่วนและควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด จึงได้สำ�รวจนวัตกรรมที่ใช้สอนภาษาไทย
ในการเรียน และค้นพบว่าครูสมาน เงินเหรียญ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสอนภาษาไทย ซึ่งเป็น
ครูขา้ ราชการเกษียณ โรงเรียนวัดบางเดือ่ ตำ�บลบางเดือ่ อำ�เภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้คน้ พบนวัตกรรมในการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยออก เขียนภาษาไทยได้ ซึง่ น่าสนใจเป็นอย่างมาก
และได้ดำ�เนินการสอนด้วยตนเอง ผู้เรียนมีการพัฒนาที่สูงขึ้น นวัตกรรมดังกล่าวกำ�หนดเป้าหมาย
การเรียนรู้เป็นอันดับแรก คำ�นึงถึงความสนใจของผู้เรียน และพื้นฐานประสบการณ์เดิมเป็นสำ�คัญ
โดยใช้นิทานเป็นสิ่งกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ผู้เรียนอีกด้วย ความรู้ที่เด็กได้รับสามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียน
การสอนภาษาไทยของครูสมาน
			 นวัตกรรมดังกล่าวแก้ปัญหาสภาพการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีสอน
อีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นแนวทางให้ครูภาษาไทยสะดวกในการนำ�มาใช้จัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยที่ขาดแคลนครูภาษาไทย จากปัญหาและ
ความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จดั ทำ�สือ่ การเรียนรูใ้ ห้ครูน�ำ ไปใช้ได้สะดวกและเกิดประสิทธิผล
กับผู้เรียน
			 สือ่ การเรียนรูส้ �ำ หรับครูสอนภาษาไทย เป็นลักษณะการสอนภาษาไทยแบบวิเคราะห์
โดยให้เหตุผล แบ่งออกเป็น 5 ตอน บรรจุในรูปแบบ DVD รวม 3 แผ่น ดังนี้
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สื่อการเรียนรู้สำ�หรับครูสอนภาษาไทย
สื่อการเรียนรู้สาหรั
บครู
สอนภาษาไทย
ตอนที
่ 1-2
ตอนที่ 1-2อา อี อู โอ ไอ เอา
เนื้อหา : การประสมสระ
เนืกับ้อหา
:
การประสมสระ
อู โอดไอวิเคราะห์
เอา
พยัญชนะ เพื่อผันคำ�อาด้วอียการคิ
กับ พยัญชนะ เพื่อผันคา ด้วยการคิดวิเคราะห์

สื่อการเรียนรู้สำ�หรับครูสอนภาษาไทย
สื่อการเรียนรูตอนที
้สาหรับ่ 3-4
ครูสอนภาษาไทย
่ 3-4
เนื้อหา ตอนที
: การประสมสระ
เนื
อ
้
หา
:
การประสมสระ
และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเและ
คราะห์
วรรณยุกต์ภาพที
ด้วยการคิ
่ 7 ดวิเคราะห์

สื่อการเรียนรู้สำ�หรับครูสอนภาษาไทย
ตอนที
่ 5สอนภาษาไทย
สื่อการเรียนรู้สาหรั
บครู
เนื้อหา : การเขี
ย
นประสมสระ
ตอนที่ 5
และวรรณยุ
กต์ ด้ยวนประสมสระและ
ยการคิดวิเคราะห์
เนื้อหา : การเขี
วรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์

ภาพที่ 9 สื่อการเรียนรู้สำ�หรับครูสอนภาษาไทย

ภาพที่ 9 สื่อการเรียนรู้สาหรับครูสอนภาษาไทย

		 ในการดำ�เนินการจัดทำ�สื่อการเรียนรู้สำ�หรับผู้สอนภาษาไทยมีดังนี้
ในการด
าเนินการจั4.2.1
ดทาสื่อประสาน
การเรียนรูครู
้สาหรั
บผู้สเงิอนภาษาไทยมี
			
สมาน
นเหรียญ ครูภดังมู นีปิ ้ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการสอนภาษาไทย
4.2.1
ประสาน
ครู
ส
มาน
เงิ
น
เหรี
ย
ญ
ครู
ภ
ู
ม
ิ
ป
ั
ญ
ญาท้
องถิ่นด้านการสอนภาษาไทย
เพื่อมานำ�เสนอแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
เพื่อมาน		
าเสนอแนวคิ
ดและแนวทางการจั
การเรียนการสอนภาษาไทย
4.2.2
จัดทำ�เค้าโครงด(Story
Board) เพือ่ ถ่ายทำ�กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
จั ด ท าเค้วยา โครง (Story Board) เพื่ อ ถ่ า ยท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ไทย จำ�นวน 5 ตอน4.2.2
ประกอบด้
ภาษาไทย จานวน
ประกอบด้
ย
		 5 ตอน ตอนที
่ 1 วการประสมสระ
อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพื่อผันคำ�ด้วย
ตอนที
่
1
การประสมสระ
อา
อี
			 การคิดวิเคราะห์ อู(1)โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพื่อผันคาด้วย
ดวิเคราะห์ (1) อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพื่อผันคำ�ด้วย
		
ตอนที่ การคิ
2 การประสมสระ
ตอนที
่ 2 การประสมสระ
อา อี อู(2)โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพื่อผันคาด้วย
			
การคิดวิเคราะห์
ดวิเคราะห์ (2) และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ (1)
		
ตอนที่ การคิ
3 การประสมสระ
ตอนที
่ 3่ 4การประสมสระ
และวรรณยุ
กต์ ด้วกยการคิ
วิเคราะห์
ตอนที
การประสมสระ
และวรรณยุ
ต์ ด้วดยการคิ
ดวิเ(1)
คราะห์ (2)
ตอนที
่
4
การประสมสระ
และวรรณยุ
ก
ต์
ด้
ว
ยการคิ
ด
วิ
เ
คราะห์
(2)
ตอนที่ 5 การเขียนประสมสระและวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์
ตอนที
การเขีายยทำ
นประสมสระและวรรณยุ
กต์นด้ชุวดยการคิ
ดวิเคราะห์
			 4.2.3 ดำ�เนิ่ 5นการถ่
� ตัดต่อ และจัดทำ�เป็
สื่อการเรี
ยนรู้สำ�หรับครูสอน
ายทา ตัดต่อ และจัดทาเป็นชุดสื่อการเรียนรู้สาหรับครูสอน
ภาษาไทย จำ�นวน 4.2.3
3 แผ่นดาเนิ
พร้นอการถ่
มเผยแพร่
ภาษาไทย จานวน 3 แผ่น พร้อมเผยแพร่

		 4.3 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ยุคใหม่
			 คณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตระหนักว่าในปัจจุบนั มีสอื่ การเรียนรู้ วิธกี ารสอน120
และผลปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นตัวอย่างได้ (Best practices)
จำ�นวนมาก สือ่ การเรียนรูส้ ว่ นหนึง่ เป็นงานทีด่ �ำ เนินการเป็นการเฉพาะของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
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สื่อการเรียนรู้ส่วนหนึ่งได้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ ที่สำ�คัญได้ค้นพบว่ายังไม่มีการจัดระบบ
สื่อการเรียนรู้ที่จะทำ�ให้ครูสามารถเข้าถึงได้สะดวก ใช้ได้ง่าย จึงได้มีการรวบรวมและจัดระบบในที่
เดียวกันทั้งในแง่ของเอกสารและคลังของเว็บไซต์ (Web Portal) โดยนำ�เสนอเป็นเอกสารประกอบ
ลำ�ดับที่ 6 ทรัพยากรการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสมรรถนะของผูเ้ รียนยุคใหม่ เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย
สารสนเทศหลัก 2 ส่วนคือ (1) ทรัพยากรการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสมรรถนะของผูเ้ รียนยุคใหม่จ�ำ แนกตาม
หน่วยงาน และ (2) ทรัพยากรการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสมรรถนะของผูเ้ รียนยุคใหม่จ�ำ แนกตามสมรรถนะ
		 การดำ�เนินการจัดทำ�รายการทรัพยากรการเรียนรู้มีดังนี้
			 4.3.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ โดยเชิญบุคลากรหรือผู้แทนหน่วยงานที่ได้ดำ�เนิน
การผลิตสื่อ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ
4.3.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้
และขออนุญาตในการนำ�ข้อมูลไปเผยแพร่
4.3.3 สรุปข้อมูล แล้วส่งให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้อง
4.3.4 นำ�เสนอข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ เพื่อประโยชน์แก่การนำ�ไปใช้ ได้แก่ จำ�แนก
ตามหน่วยงาน และจำ�แนกตามสมรรถนะ 10 ด้าน
ระยะที่ 2 ระยะการทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
ระยะนี้เป็นการนำ�กรอบสมรรถนะหลักฯ แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และ
เอกสารทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นในระยะที่ 1 ไปทดลองใช้
มีการดำ�เนินการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดกรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียน และแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะ
หลักสู่ห้องเรียน ตัวอย่างแผนการสอน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
2. คัดเลือกโรงเรียนกลุม่ ตัวอย่าง การวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาการพัฒนากรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น และแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนนำ�ร่อง ในการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 6 โรงเรียน โดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา โดยโรงเรียนจะ
ครอบคลุมใน 4 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หลายสังกัด
ได้แก่ สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมจำ�นวนผูบ้ ริหาร 8 คน และจำ�นวนครู 36 คน รวมจำ�นวน
ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 44 คน รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 รายละเอียดโรงเรียนและจำ�นวนผู้เข้าร่วมการวิจัย
จำ�นวน
จำ�นวนครู (คน) ผู้บริหาร
(คน)

จังหวัด

สังกัด

ชื่อโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร

กทม.

โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
เขตลาดกระบัง

5

1

ปทุมธานี

สกอ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

6

1

สพฐ.

โรงเรียนบ้านขอบด้ง

3

1

สพฐ.

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9

3

2

นครราชสีมา

อปท.

โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ�

12

2

สุราษฎร์ธานี

สช.

โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย

7

1

36

8

เชียงใหม่

รวมทั้งสิ้น

3. พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 6 ชิ้น โดยกำ�หนดรหัส สม.
ที่ย่อมาจาก สมรรถนะ เพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร ประกอบด้วย
		 3.1 แบบ สม.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและครูร่วมทดลองใช้กรอบ
สมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
		 3.2 แบบ สม.2 แบบสอบถามข้อมูลการเลือกแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะหลัก
สู่ห้องเรียน
		 3.3 แบบ สม.3 แบบสอบถามข้อมูลของครูรายบุคคลด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
		 3.4 แบบ สม.4 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการทดลอง
		 3.5 แบบ สม.5 แบบบันทึกข้อมูลการนิเทศ กำ�กับ ติดตาม และข้อค้นพบที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทดลองของผู้วิจัย
		 3.6 แบบ สม.6 แบบสรุปผลการดำ�เนินงานในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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4. พัฒนาหลักสูตรการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปทดลองใช้ในสถานศึกษา โดยการกำ�หนดเวลาสำ�หรับ
การดำ�เนินการ โดยจัดเป็นหลักสูตรชี้แจงทำ�ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน
เรียนนำ�ร่องในการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 1 วัน ออกแบบกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา พัฒนาสื่อและเอกสารที่ใช้
ในการดำ�เนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 กำ�หนดการประชุมปฏิบตั กิ ารการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา
		 ตอนต้นไปทดลองใช้ในสถานศึกษา
เวลา
กิจกรรม
09.00-10.00 น. อธิบายความเป็นมา
นำ�เสนอพื้นฐานของสมรรถนะ
10.00-11.00 น. สาธิตและชวนคิดเกี่ยวกับลักษณะและผล
การจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ
11.00-12.00 น. ชี้แจงคำ�อธิบายสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ

เอกสารและสื่อ
- โปรแกรมการนำ�เสนอ

- แผนการจัดการเรียนรู้
- ใบงานและใบกิจกรรม
- เอกสารคู่มือ
- โปรแกรมการนำ�เสนอ
13.00-14.30 น. ชี้แจงและปฏิบัติการออกแบบแผนการจัด
- เอกสารคู่มือ
การเรียนรู้ 4 แนวทาง
- ตัวอย่างแผนการจัด
การเรียนรู้
14.30-16.00 น. ชี้แจงแนวทางการทำ�งานเพื่อการวิจัยในแต่ละ เครื่องมือเก็บรวบรวม
โรงเรียน และวางแผนการทำ�งาน
ข้อมูล
5. ผูว้ จิ ยั วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำ�หนดแหล่งข้อมูล วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการดำ�เนินการตามกระบวนการ
		 ทดลองใช้กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษา
		 ขั้นพื้นฐาน
ข้อมูล
แบบ สม.1

เครื่องมือที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

- แบบสอบถาม

- การสังเคราะห์เชิง
พรรณนา

ผู้บริหาร
และครู
ร่วมทดลอง

- แบบสอบถาม

- ค่าร้อยละ

แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียนและครูร่วม
ทดลองใช้กรอบสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น
แบบ สม.2
แบบสอบถามข้อมูล
การเลือกแนวทาง
การนำ�กรอบสมรรถนะหลัก
สู่ห้องเรียน
แบบ สม.3

- การแจกแจงความถี่

- แบบสอบถาม

แบบสอบถามข้อมูลของครู
รายบุคคลด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบ
สมรรถนะหลักของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
แบบ สม.4

ครูร่วมทดลอง

- ค่าร้อยละ

ครูร่วมทดลอง

- การแจกแจงความถี่
- การสังเคราะห์เชิง
พรรณนา
- แบบสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนในโครงการ
ทดลอง
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ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

แบบ สม.5
- แบบบันทึกข้อมูลฯ การสังเคราะห์เชิง
แบบบันทึกข้อมูล
พรรณนา
การนิเทศ กำ�กับ ติดตามและ
ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นระหว่าง
การทดลองของผู้วิจัย

คณะผู้วิจัย

แบบ สม.6
- แบบสอบถาม
แบบสรุปผลการดำ�เนินงาน - การประชุมกลุ่ม
ในการนำ�กรอบสมรรถนะ
Focus Group
หลักของผู้เรียน ระดับประถม
ศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ผู้บริหาร
และครู
ร่วมทดลอง

การสังเคราะห์เชิง
พรรณนา

6. ดำ�เนินการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะและแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
		 การสร้างความเข้าใจกรอบสมรรถนะผู้เรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ตลอดจนจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละครูจากโรงเรียนอืน่ ๆ
เพือ่ ร่วมกันทำ�ความเข้าใจกรอบสมรรถนะผูเ้ รียนกับผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนระดับประถมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 รายละเอียดและกำ�หนดการสร้างความเข้าใจกรอบสมรรถนะให้กับครูและ
ผู้บริหาร ก่อนการดำ�เนินการวิจัย
กิจกรรม

ช่วงเวลา

โรงเรียน
ที่เข้าร่วม

21
1. นำ�เสนอข้อมูลกรอบ
1. โรงเรียนสาธิต
กรกฎาคม
สมรรถนะผู้เรียน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
2. วิเคราะห์ และแลก 2561
อลงกรณ์ฯ
เปลี่ยนเรียนรู้
จังหวัดปทุมธานี
3. นำ�เสนอ 4 แนวทาง
2. โรงเรียน
ในการพัฒนาผู้เรียน
วัดปลูกศรัทธา
ให้มีสมรรถนะ
กรุงเทพมหานคร
4. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ในการ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
สมรรถนะจากผู้ทรง
22
โรงเรียน
คุณวุฒิ และคณะครู กรกฎาคม
อนุบาลหนูน้อย
จากโรงเรียนต่าง ๆ
2561
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. จัดทำ�แผนกาทำ�งาน
ท ด ล อ ง ใ ช้ ก ร อ บ
24
โรงเรียนเทศบาล 4
สมรรถนะ
กรกฎาคม
(เพาะชำ�)
2561
จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร่วมกิจกรรม

1. วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นคณะ
ทำ�งาน
พัฒนากรอบ
สมรรถนะ
ผู้เรียน
2. คณะผู้วิจัย
ทดลอง
ใช้กรอบ
สมรรถนะ
ผู้เรียน
3. ผู้บริหาร
และครู
โรงเรียน
ทดลอง
4. ผู้บริหารและ
โรงเรียนอื่น ๆ
ที่มาร่วม
วิเคราะห์
27 - 28 1. โรงเรียน
อภิปรายเพื่อ
กรกฎาคม
บ้านขอบด้ง
หาแนวทาง
2561 2. โรงเรียน
ในการพัฒนา
เทพศิรินทร์ 9
ผู้เรียนให้มี
จังหวัดเชียงใหม่
สมรรถนะ
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สถานที่
โรงแรม
เบลล่าบี
จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียน
อนุบาลหนูน้อย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชำ�)
จังหวัดนครราชสีมา
ห้องประชุม
สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง อำ�เภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
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7. การทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
		 หลังจากการประชุมสร้างความเข้าใจ แต่ละโรงเรียนเริ่มดำ�เนินการทดลองใช้กรอบ
สมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำ�นวน 6 โรงเรียน
ใน 4 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมของการนำ�กรอบสมรรถนะ
หลัก 10 สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ศึกษากระบวนการ
และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ รวมถึงศึกษาปัจจัยเอื้อและ
อุปสรรคในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนในการดำ�เนินการ คือ
		 1) ครูศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ตัวอย่างจาก 4 แนวทาง
ที่กำ�หนดให้
		 2) ครูจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้นำ�สมรรถนะสู่ห้องเรียน โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และบริบทการทำ�งานของครูในโรงเรียน
		 3) ครูทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะ รวมถึงบันทึกผล ข้อสังเกต
ข้อค้นพบระหว่างการดำ�เนินการทดลองใช้กรอบสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น
8. การติดตามประเมินผล หนุนเสริม แนะนำ�
		 ดำ�เนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริม ให้คำ�แนะนำ�การทดลองใช้
กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยนักวิจยั และผูท้ รงคุณวุฒติ า่ ง ๆ สำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 6 โรงเรียน ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยรายละเอียดของการติดตาม
ผลการทำ�งาน และเติมเต็ม หนุนเสริม เติมความรู้ แลกเปลีย่ นความคิด มีรายละเอียด ดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10
			
			

รายละเอียดและกำ�หนดการ การดำ�เนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริม ให้คำ�แนะนำ�การทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม
1. พบปะคณะครู
และผูบ้ ริหารซักถาม
สัมภาษณ์ สิ่งที่ครู
และผู้บริหารดำ�เนิน
การและปัญหา
ที่เกิดขึ้น
2. ทบทวนสมรรถนะ
และแนวทางพัฒนา
ผู้เรียน
3. เติมเต็มความรู้
และถามตอบปัญหา
4. วางแผนการทำ�งาน
ในโอกาสต่อไป

ช่วงเวลา

โรงเรียนที่เข้าร่วม

นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมนิเทศ ติดตาม หนุนเสริม

1-2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9
โครงการหลวงในพระบรม นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ
ราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู
จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ดร.กมลพัทธ์ ใจเยือกเย็น
อ.อังค์สุมล เชื้อชัย
ดร.เกรียง ฐิติจำ�เริญพร

9 กันยายน 2561 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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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

ช่วงเวลา

โรงเรียนที่เข้าร่วม

14-15
กันยายน 2561

โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชำ�)
จังหวัดนครรราชสีมา

นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมนิเทศ ติดตาม หนุนเสริม
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 ดำ�เนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 9.1 ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลจากการนิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม
โดยคณะผู้วิจัย
		 9.2 วิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
โดยมีรายละเอียดของการดำ�เนินการการสนทนาแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ใน 2 ภูมิภาค ได้แก่
ครั้งที่ 1 จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
โดยประกอบด้วยโรงเรียนจำ�นวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�) โรงเรียนบ้านขอบด้ง และโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียน
อนุบาลหนูน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

121

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 3 วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในการจัดกิจกรรมสนทนากลุม่ ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ แยกห้องประชุม เพือ่ สอบถามความคิดเห็น
ของกลุม่ ครูผสู้ อน และของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เกีย่ วกับในเรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรอิงกรอบสมรรถนะ
และการนำ�กรอบสมรรถนะมาใช้ โดยในกลุ่มของครูผู้สอนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย และในกลุ่ม
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ย่อย มีการแจกแบบสอบถามเพือ่ สอบถามความคิดเห็น
ในกลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษามีจำ�นวนข้อคำ�ถามทั้งหมด จำ�นวน 10 ข้อ และในกลุ่มของครูผู้สอน
มีข้อคำ�ถามจำ�นวนทั้งหมด 19 ข้อ โดยแบ่งการสนทนากลุ่มทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
10. ถอดบทเรียนการดำ�เนินงานของโรงเรียน
11. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการถอดบทเรียนสถานศึกษาฯ
12. ปรับปรุงกรอบสมรรถนะและแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะสู่ห้องเรียน
		 ประมวลผลจากการศึกษาผลการดำ�เนินการจากโรงเรียนกลุ่มทดลอง เพื่อนำ�ผลจาก
การดำ�เนินการไปปรับปรุงกรอบสมรรถนะที่เหมาะสม และนำ�เสนอเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ในการนำ�กรอบสมรรถนะสู่ห้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การดำ�เนินการเมื่อต้องนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่ห้องเรียนต่อไป
ระยะที่ 3 การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับ		
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สู่การปฏิบัตินั้น มีลำ�ดับการดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยนำ�เสนอผลการวิจัยที่สำ�คัญที่เป็นข้อค้นพบจากการดำ�เนินการวิจัย ให้กับ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการวิพากษ์และอภิปรายในประเด็นสำ�คัญร่วมกัน
2. นำ�ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
ซึ่งมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
		 2.1 ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเตรียมความพร้อม
ก่อนการนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ ใน 3 ประเด็นสำ�คัญ คือ Why? What? How?
		 2.2 ข้อเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในช่วงเปลีย่ นผ่านจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูห่ ลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
		 2.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. นำ�เสนอร่างข้อเสนอเชิงนโยบายให้กบั คณะผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ พิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของข้อเสนอดังกล่าว
4. รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มาดำ�เนินการปรับปรุงเกี่ยวกับข้อเสนอ
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเตรียมความพร้อมในช่วงเปลี่ยนผ่าน
5. ดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะและ
ขับเคลือ่ นการนำ�กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูก่ ารปฏิบตั ฉิ บับสมบูรณ์
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การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้วิจัยได้นำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำ�ดับ ดังนี้ี
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบ
สมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
1.1
		
1.2
		

ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตอนที่ 2 ผลการทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
2.1 กระบวนการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
2.2 การเลือกแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
2.3 การนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
		 และประเมินผล
		 2.3.1 ความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้
			 ในการพัฒนาผู้เรียน
		 2.3.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครูนำ�มาใช้ออกแบบการเรียนการสอน
2.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน
		 2.4.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู
		 2.4.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
2.5 บทบาทของผู้บริหาร
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2.6 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข
2.7 สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ สิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด
		 ความสำ�เร็จ
2.9 ข้อเสนอแนะ
2.10 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหลังสิ้นสุดการทดลอง
		 2.10.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะจาก
				 การตอบแบบสอบถาม
		 2.10.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะจาก
				 การสนทนากลุ่ม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
ตอนที่ 1

ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

การนำ�เสนอผลการวิจัยในตอนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการนำ�เสนอผลการสังเคราะห์
และพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบสมรรถนะหลัก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และส่วนที่สองเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้าง
องค์ประกอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยรายละเอียด
มีดังนี้
1.1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
		 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มระหว่างนักการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถสรุปผลการสังเคราะห์สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังต่อไปนี้
		 สมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 10
สมรรถนะหลัก ดังนี้
		 องค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก
		 ได้แก่
		 1.1 ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
		 1.2 ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน (Mathematics in Everyday Life)
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		 1.3 ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry
			 and Scientific Mind)
		 1.4 ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
		 องค์ประกอบที่ 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) ประกอบด้วย 2 สมรรถนะหลัก
		 ได้แก่
		 2.1 ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal
			 Growth)
		 2.2 ด้ า นทั ก ษะอาชี พ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Career Skills and
			 ntrepreneurship)
		 องค์ประกอบที่ 3 คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) ประกอบด้วย 2 สมรรถนะหลัก
		 ได้แก่
		 3.1 ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and
			 Innovation : HOTS Critical Thinking , Problem Solving, Creative
			 Thinking)
		 3.2 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and
			 Digital Literacy : MIDL)
		 องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) ประกอบด้วย
		 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่
		 4.1 ด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� (Collaboration,
			 Teamwork and Leadership)
		 4.2 ด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล (Active Citizen and
			 Global Mindedness)
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โดยความสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่
กของผูก้เของผู
รียนระดั
การศึกบษาการศึกษา
โดยความสั
ะหว่าางองค์
งองค์ประกอบและสมรรถนะหลั
ประกอบและสมรรถนะหลั
้เรียบนระดั
ขั้นพืขั้น้นฐาน
สามารถน
าเสนอในลั
กษณะแผนภาพโครงสร้
างสมรรถนะได้
ดังแผนภาพต่
อไปนี้ อไปนี้
พื้นฐาน
สามารถนำ
�เสนอในลั
กษณะแผนภาพโครงสร้
างสมรรถนะได้
ดังแผนภาพต่
ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

คนไทยฉลำดรู้
(Literate Thais)

ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สมรรถนะ
ของผู้เรียน

ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน

คนไทยอยู
คนไทยที
่อยู่ดีมีสสุขุข
(Happy Thais)

ด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

คนไทยสำมำรถสูง
(Smart Thais)

พลเมื
พลเมือองไทยที
องไทยใส่
งไทย่ใส่
พลเมื
ใส่ใจสั
ใจสังงคม
คม(Active
(Active
Thai Citizens)
Citizen)
Thai

ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ
และดิจิทัล
ด้านการทางานแบบรวมพลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู
และภาวะผู
้นา้นำ�
ด้านพลเมื
องที่เอข้งตื
มแข็
ีสำ�นึกสากล
ด้านพลเมื
่นรูง้ท/ตืี่ม่นีสรูานึ้ทกี่มสากล

ภาพที่ 10 โครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย

ภาพที่ 10 แสดงโครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย
135
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

126

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์
		 การประเมินสมรรถนะของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ตามกรอบโมเดลโครงสร้าง
สมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ คณะผู้วิจัยดำ�เนินการโดยประเมินผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ
ใน 4 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จำ�นวนทัง้ สิน้ 2,337 คน โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratification
Random Sampling) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล ซึ่งโครงสร้างองค์ประกอบของ
สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
		 องค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) ประกอบไปด้วย 4 สมรรถนะหลัก ได้แก่
ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (X1) ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน (X2) ด้านการสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (X3) และด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (X4)
		 องค์ประกอบที่ 2 คนไทยอยูด่ มี สี ขุ (Happy Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่
ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (X5) และด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (X6)
		 องค์ประกอบที่ 3 คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะ
หลัก ได้แก่ ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (X7) และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล (X8)
		 องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) ประกอบไปด้วย
2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� (X9) และด้านการ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล (X10)
		 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
พบว่าตัวแปรที่บ่งชี้สมรรถนะหลักของผู้เรียนทุกสมรรถนะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กัน ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเป็นความสัมพันธ์ทงั้ ในทิศทางบวก โดยมีคา่ ความสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง
0.332 - 0.689 ซึ่งมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในส่วนของสมรรถนะหลักพบว่า
สมรรถนะที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (X1) กับด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน (X2) โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.689 และจากการตรวจสอบ ค่า Bartlett’s
Test of Sphericity = 11643.829, df = 45, Sig. = 0.000 ค่า KMO เท่ากับ 0.905 แสดงว่า
สมรรถนะเหล่านี้มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะนำ�ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
		 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแผนภาพที่ 4.1 พบว่า โมเดลองค์ประกอบสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการวิจัยดังกล่าว นำ�มาสู่การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ ดังนี้

ภาพที่ 12 สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นหลังปรับปรุง
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 2

ผลการทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

2.1 กระบวนการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
		 จากการลงพืน้ ทีข่ องคณะผูว้ จิ ยั ในโรงเรียนทีเ่ ข้าโครงการร่วมทดลองใช้กรอบสมรรถนะหลัก
ทั้ง 10 สมรรถนะ พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครู พบว่า แต่ละโรงเรียนมีแนวทางในการนำ�
กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีขั้นตอนหลัก คือ 1) ทบทวนและสร้าง
ความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ในแต่ละ
โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน สามารถสรุปได้
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ทบทวนและสร้างความเข้าใจ
กิจกรรมที่ทำ� - ผู้บริหารประชุมชี้แจง ทำ�ความเข้าใจคณะครูชั้นประถมศึกษาตอนต้นทุกคน
		 เกีย่ วกับสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ และสำ�เนาเอกสารคูม่ อื ครูให้กบั ครูผสู้ อน
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน
- ผู้บริหารจัดประชุมทำ�ความเข้าใจและพูดคุยวิเคราะห์กรอบสมรรถนะกับครูที่
		 จะนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนไปใช้
- ผู้บริหารประชุมวางแผนร่วมกันกับครูร่วมทดลองใช้กรอบสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 2
เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ทำ� - ประชุมครูเพื่อให้ครูวางแผนการเลือกแนวทางในการนำ�สมรรถนะไปใช้อย่าง
		 อิสระ
- ประชุมครูเพื่อมอบหมายให้ครูทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ตามที่โรงเรียนกำ�หนด
		 เช่น
กรณีที่ 1
- ครูในระดับชั้น ป.1 ใช้สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นแนวทาง
		 ในการสอนเรื่องการอ่านสะกดคำ�
- ครูในระดับชั้น ป.2 นำ�สมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะผสานกับงานเดิมในหน่วย
		 การเรียน
- ครูในระดับชัน้ ป.3 บูรณาการสมรรถนะหลักกับกลุม่ สาระต่าง ๆ ในหน่วยฉลาดซือ้
		 ฉลาดใช้
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กรณีที่ 2
- มอบหมายกรอบสมรรถนะตามความสามารถและความเหมาะสมกับระดับชั้น
		 โดยทีมวิชาการโรงเรียนให้การสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ครูทเี่ ป็น
		 กลุม่ ทดลอง ใช้แนวทางทีส่ อดคล้องกับแนวทาง (Gathering, Process, Applying
		 and Self-regulating : GPAS) ของโรงเรียน และไม่ท�ำ ให้เป็นภาระงานเพิม่ เติม
		 แก่ครูที่เป็นกลุ่มทดลอง
กรณีที่ 3
- กำ�หนดเลือกแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 ไปใช้ในการออกแบบการเรียน
		 การสอน
ขั้นตอนที่ 3
ออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล
กิจกรรมที่ทำ� - ครูแต่ละคน ออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง
- ครูออกแบบการเรียนการสอนของตนโดยมีการหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยน
		 กับเพื่อนครู
- ครูออกแบบการเรียนการสอนของตนโดยมีการหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยน
		 กับเพื่อนครู และผู้บริหารให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
- ครูใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการร่วมกันออกแบบ
		 การเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 4
ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมที่ทำ� แต่ละโรงเรียนมีการติดตามผล ให้ความช่วยเหลือ และให้คำ�แนะนำ�ครูเป็นระยะ
โดยมีทงั้ แบบเป็นทางการ คือ ประชุมติดตามงาน ตรวจแผนการการจัดการเรียนรู้
สังเกตการสอน พร้อมให้ค�ำ แนะนำ� และแบบไม่เป็นทางการ คือ การพูดคุย สอบถาม
ให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งผู้ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือครู มีดังนี้
- กลุ่มเพื่อนครูในโรงเรียน
- หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- ทีมวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาของโรงเรียน รองผู้อำ�นวยการ
		 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
- รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน หรือผู้อำ�นวยการโรงเรียน
- ศึกษานิเทศก์และคณะผู้วิจัย
ทัง้ นีก้ ระบวนการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนในแต่ละโรงเรียน มีรายละเอียด
ของกิจกรรมและบทบาทของบุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียนแตกต่างกันไป ตามบริบท นโยบาย และระบบ
การบริหารงานของแต่ละโรงเรียน
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2.2 การเลือกแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
		 คณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะ
อนุกรรมการด้านการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้พัฒนากรอบ
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 10 ด้าน รวมทั้ง
ได้พัฒนาแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นไว้ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 งานเดิมเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ แนวทางที่ 2
สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด แนวทางที่ 3 บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ และแนวทางที่ 4
สมรรถนะชีวติ ในกิจวัตรประจำ�วัน คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทดลองนำ� กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน ในโรงเรียนต่าง ๆ สามารถสรุปข้อมูลการเลือกแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนได้ ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ข้อมูลการเลือกแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
แผนการสอน แผนการสอน แผนการสอน แผนการสอน แผนการสอน
ทั้งหมด
ที่ใช้แนวทาง ที่ใช้แนวทาง ที่ใช้แนวทาง ที่ใช้แนวทาง
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

โรงเรียนขอบด้ง

7

2

-

2

3

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9

6

3

-

3

-

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)

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

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าครูสว่ นใหญ่ เลือกใช้แนวทางที่ 1 ในการนำ�กรอบสมรรถนะ
หลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน จำ�นวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ แนวทางที่ 2
และ แนวทางที่ 3 จำ�นวนแนวทางละ 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และน้อยที่สุดคือ แนวทางที่ 4
จำ�นวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.0
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2.3 การนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และประเมินผล
		 ในส่วนของการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และประเมินผลนั้น คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ
การนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ย่อยที่ครูนำ�มาใช้ออกแบบการเรียนการสอน จากการศึกษาพบข้อมูล ดังนี้
		 2.3.1		 ความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน
		 คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “วิเคราะห์ตวั บ่งชี้ ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เทียบกรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น” เพือ่ ชีแ้ จงและสร้างความเข้าใจของผูบ้ ริหาร
และครูเกีย่ วกับกรอบสมรรถนะหลักและการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนหลังจาก
การประชุมมีการสำ�รวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งในกลุ่มโรงเรียนที่ร่วมโครงการวิจัย
และกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมวิพากษ์ สรุปข้อมูลได้ ดังตารางที่ 12 - 14
ตารางที่ 12 จำ�นวนและร้อยละ ของข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
				
รายการ

จำ�นวน

(N = 60)
ร้อยละ

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหาร
ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการ
ครู

10
1
49

16.7
1.7
81.7

สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

22
17
7
9
5

36. 7
28.3
11.7
15.0
8.3

จากตารางที่ 12 พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นครู จำ�นวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7
และส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จำ�นวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.7
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ตารางที่ 13 จำ�นวนและร้อยละของความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี อ่ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน
											
(n = 10)
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ข้อที่

ความคิดเห็น

1

เข้าใจความเป็นมาและความสำ�คัญของ
การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียน

16.7

2

เข้าใจคำ�อธิบายสมรรถนะหลัก 10
สมรรถนะ

3

ปาน
กลาง

ค่อนข้าง
น้อย

น้อย

ไม่
เข้าใจ

60.0

21.7

-

1.6

-

16.7

65.0

16.7

1.6

-

-

เข้าใจลักษณะและผลการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นสมรรถนะ

6.7

65.0

28.3

-

-

-

4

เข้าใจหลักการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ ทั้ง 4 แนวทาง

3.3

51.7

45.0

-

-

-

5

สามารถนำ�หลักการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะแบบต่าง ๆ
ไปใช้ในระดับใด

6.7

56.7

36.6

-

-

-

6

เข้าใจขอบเขตและแนวทางการทำ�งาน
เพื่อการวิจัยในโรงเรียนของตน

6.7

46.7

43.3

3.3

-

-

มากที่สุด มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในการนำ�
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ของคำ�อธิบายสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ ลักษณะและผลการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นสมรรถนะ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.0
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ตารางที่ 14 สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นจากคำ�ถามปลายเปิด เกี่ยวกับความเข้าใจในการนำ�
		 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการพัฒนา
		 ผู้เรียนของผู้เข้ารับการอบรม
ประเด็นคำ�ถาม และความคิดเห็น
1. ท่านจะนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างไร
ความคิดเห็น : นำ�กรอบสมรรถนะไปบูรณาการสอดแทรกเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละวิชา โดยนำ�มาประยุกต์เข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้เดิมที่ทำ�อยู่แล้ว อาจจะปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมและเสริมสมรรถนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใน 4 วิชาหลัก ประยุกต์ใช้กรอบ
สมรรถนะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำ�ไป
ใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน ครูควรร่วมกันวางแผนเพื่อปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
นำ�กรอบสมรรถนะไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ในการเรียนรู้มากขึ้น จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดขั้นสูง เน้น
การแก้ปัญหาของนักเรียนโดยเชื่อมโยงสมรรถนะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน เขียนแผนการจัด
การเรียนรูท้ เี่ น้นการปฏิบตั จิ ริง สามารถนำ�ความรูแ้ ละทักษะไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์จริง
หรือในชีวิตประจำ�วันได้
2. ท่านต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการนำ�กรอบสมรรถนะ
หลักไปใช้
ความคิดเห็น : เทคนิควิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกรอบสมรรถนะ เทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสมรรถนะทีห่ ลากหลาย และการวัดและประเมินผลสมรรถนะของนักเรียน
ตัวอย่างกิจกรรมที่หลากหลายในการนำ�กรอบสมรรถนะมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้
กับผู้เรียน ต้องการให้มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะมาให้ทดลองใช้ อยากทราบข้อมูล
ที่เข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการใช้สมรรถนะกับการเรียนการสอน และการยกตัวอย่างการสร้าง
สถานการณ์เพื่อนำ�มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
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ประเด็นคำ�ถาม และความคิดเห็น
3. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความคิดเห็น : เวลาทีใ่ ช้ในการประชุมชีแ้ จงน้อยเกินไปครูยงั ไม่คอ่ ยเข้าใจชัดเจน ควรเพิม่
ระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการสมรรถนะหลักของผู้เรียน ให้ครูได้ฝึกทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากปัจจุบัน
ครูกำ�ลังประสบปัญหางานล้นมือ คือนอกเหนือจากงานสอนในหน้าที่ยังมีงานรับผิดชอบอื่น ๆ
เพิ่มเติม งานจร และงานอบรมต่าง ๆ ถ้าครูต้องมาคิดแผน คิดกิจกรรมเองใหม่ ครูก็สามารถทำ�ได้
แต่อาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอเพื่อการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ เพราะมีงานประจำ�ทุกวัน
มีงานจรทุกเสาร์/อาทิตย์ อาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพไม่ดเี ท่าทีค่ วร ต้องการแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะหลัก เพื่อให้
ครูสามารถนำ�ไปใช้ได้เลย และสามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อลดภาระงานของครู		
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2.3.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยทีค่ รูน�ำ มาใช้ออกแบบการเรียนการสอน
คณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของคณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ได้นำ�แผนการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครูนำ�มาใช้
ออกแบบการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดจำ�นวน 38 แผน
ซึ่งสรุปข้อมูลด้านการนำ�สมรรถนะหลักมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนได้ ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สมรรถนะหลักที่ครูนำ�มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน
จำ�นวน จำ�นวนที่
ทั้งหมด เลือกใช้

สมรรถนะ

ร้อยละ

1. สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

38

33

86.8

2. สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน

38

17

44.7

3. สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

38

17

44.7

4. สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

38

10

26.3

5. สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน

38

14

36.8

6. สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

38

12

31.6

7. สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

38

19

50.0

8. สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

38

6

15.8

9. สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ�

38

18

47.4

10. สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้
ที่มีสำ�นึกสากล

38

8

21.1

จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า สมรรถนะหลักที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มากที่สุด
3 อันดับแรก คือ สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำ�นวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ
86.8 อันดับที่ 2 คือ สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม จำ�นวน 19 แผน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 และอันดับที่ 3 คือ สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ� จำ�นวน 18 แผน คิดเป็นร้อยละ 47.4 สำ�หรับสมรรถนะที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้
น้อยทีส่ ดุ คือ สมรรถนะด้านการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั จำ�นวน 6 แผน คิดเป็นร้อยละ 15.8
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เมื่อพิจารณาในด้านสมรรถนะหลักที่ครูนำ�มาใช้ออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 และแนวทางที่ 4 สามารถสรุปข้อมูลด้านการนำ�สมรรถนะหลักมาใช้ใน
การออกแบบการเรียนการสอนได้ ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 สรุปข้อมูลด้านการนำ�สมรรถนะหลักมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน
สมรรถนะ

N

แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3
n

%

n

%

n

%

1. สมรรถนะหลักด้านภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร

33

17

51.5

5

15.2

11

33.3

2. สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน

17

9

52.9

3

17.6

5

29.4

3. สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทาง 17
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

9

52.9

2

11.8

6

35.3

4. สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

10

4

40.0

2

20.0

4

40.0

5. สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิต
และความเจริญแห่งตน

14

2

14.3

1

7.1

11

78.6

6. สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ

12

1

8.3

1

8.3

10

83.3

7. สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรม

19

8

42.1

1

5.3

10

52.6

8. สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัล

6

1

16.7

2

33.3

3

50.0

9. สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบ 18
รวมพลัง เป็นทีม และภาวะผู้นำ�

4

22.2

4

22.2

10

55.6

10. สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล

3

37.5

1

12.5

4

50.0
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จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ทุกสมรรถนะหลักได้นำ�ไปใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอนทั้ง 4 แนวทาง โดย 1) สมรรถนะด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พบในแผนการจัดการจัด
การเรียนรูแ้ นวทางที่ 1 มากทีส่ ดุ จำ�นวน 17 แผน คิดเป็นร้อยละ 51.5 2) สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 1 มากที่สุด จำ�นวน 9 แผน คิดเป็นร้อยละ
52.9 3) สมรรถนะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ พบในแผนการจัด
การเรียนรู้แนวทางที่ 1 มากที่สุด จำ�นวน 9 แผน คิดเป็นร้อยละ 52.9 4) สมรรถนะด้านภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 3 มากที่สุด
จำ�นวนแนวทางละ 4 แผน คิดเป็นร้อยละ 40.0 5) สมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด จำ�นวน 11 แผน คิดเป็นร้อยละ 78.6
6) สมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทาง
ที่ 3 มากที่สุดจำ�นวน 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 83.3 7) ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด จำ�นวน 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 52.6
8) ทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3
มากที่สุด จำ�นวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 50.0 9) ทักษะด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ� พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 55.6
และ 10) สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล พบในแผนการจัดการเรียนรู้
แนวทางที่ 3 มากที่สุด จำ�นวน 4 แผน คิดเป็นร้อยละ 50.0
เมื่อพิจารณาในด้านสมรรถนะหลักรายสมรรถนะจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
ทัง้ หมดจำ�นวน 38 แผน สามารถสรุปข้อมูลด้านการนำ�สมรรถนะหลักมาใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอนได้ ดังนี้
สมรรถนะด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พบสมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด โดยพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำ�ไป
ใช้ในวิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.0 สำ�หรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำ�ไป
ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 30.0 ดังข้อมูลในตารางที่ 17

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

139

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 17 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารทีค่ รูน�ำ มาใช้ในการออกแบบการเรียน
		 การสอน
สมรรถนะด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชั้น
ป.1

วิชา

ไทย
คณิต
วิทย์
บูรณาการ

รวม
ป.2

วิชา

ไทย
คณิต
วิทย์
อื่นๆ

รวม

รวม

ไทย1.1

ไทย1.2

ไทย1.3

ไทย1.4

ไทย1.5

ไทย1.6

N

4

3

3

2

-

2

14

%

15.4%

11.5%

11.5%

7.7%

7.7%

53.8%

N

1

-

-

1

-

2

%

3.8%

N

2

%

7.7%

N

1

1

1

1

1

1

6

%

3.8%

3.8%

3.8%

3.8%

3.8%

3.8%

23.1%

N

8

4

6

4

1

3

26

%

30.8%

15.4%

23.1%

15.4%

3.8%

11.5%

100 %

N

4

2

3

-

-

3

12

%

13.3%

6.7%

10.0%

10.0%

40.0%

N

1

-

1

-

2

%

3.3%

N

2

%

6.7%

N

3

%

3.8%
-

2

-

7.7%
-

-

7.7%

-

-

3.3%
-

6.7%
1

3.3%

3.3%

3

3

3

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

N

10

5

8

4

%

33.3%

16.7%

26.7%

13.3%
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4
15.4%

1
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-

-

-

4
13.3%

-

-

12
40.0%

-

3

30

10.0%

100 %

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 17 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารทีค่ รูน�ำ มาใช้ในการออกแบบการเรียน
		 การสอน (ต่อ)
สมรรถนะด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชั้น
ป.3

วิชา

ไทย
คณิต
วิทย์
อื่นๆ
บูรณาการ
รวม

รวม

ไทย1.1

ไทย1.2

ไทย1.3

ไทย1.4

ไทย1.5

ไทย1.6

N

1

1

2

-

-

-

%

3.3%

3.3%

6.7%

N

2

-

-

%

6.7%

N

4

2

2

1

%

13.3%

6.7%

6.7%

3.3%

N

2

2

2

3

%

6.7%

6.7%

6.7%

10.0%

N

-

-

2

1

1

2

6

6.7%

3.3%

3.3%

6.7%

20.0%

4
13.3%

-

-

-

2
6.7%

%

-

-

9
30.0%

-

-

9
30.0%

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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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 มากทีส่ ดุ โดยพบว่า นำ�ไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 50.0
ดังข้อมูลในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ครูนำ�มาใช้ในการออกแบบ
		 การเรียนการสอน
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน

ชั้น
ป.1

วิชา

ไทย
คณิต
วิทย์
บูรณาการ
รวม

ป.2

วิชา

ไทย
คณิต
วิทย์
อื่นๆ
รวม

คณิต 2.1

คณิต 2.2

คณิต 2.3

คณิต 2.4

คณิต 2.5

N

1

-

-

-

-

%

10.0%

N

2

%

20.0%

N

1

1

1

%

10.0%

10.0%

10.0%

N

-

-

1

1

10.0%

10.0%

รวม
1
10.0%

-

1

-

10.0%

%

-

1

4

10.0%

40.0%

-

3
30.0%

-

2
20.0%

N

4

1

3

1

1

10

%

40.0%

10.0%

30.0%

10.0%

10.0%

100 %

N

1

-

-

-

-

1

%

11.1%

N

1

1

1

%

11.1%

11.1%

11.1%

N

1

1

-

%

11.1%

11.1%

N

-

-

11.1%

-

%

-

-

3
33.3%

-

1

3

11.1%

33.3%

1

1

2

11.1%

11.1%

22.2%

N

3

2

1

1

2

9

%

33.3%

22.2%

11.1%

11.1%

22.2%

100 %
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 18 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ครูนำ�มาใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอน (ต่อ)
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน

ชั้น
ป.3

วิชา

คณิต
วิทย์
อื่นๆ
บูรณาการ
รวม

รวม

คณิต2.1

คณิต2.2

คณิต2.3

คณิต2.4

คณิต2.5

N

3

-

1

-

2

6

%

25.0%

16.7%

50.0%

N

-

1

1

8.3%

8.3%

2

2

4

16.7%

16.7%

33.3%

-

1

1

8.3%

8.3%

8.3%
-

-

-

%
N

-

-

-

%
N

-

-

-

%
N

3

%

25.0%
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-
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1

2

6

12

8.3%

16.7%

50.0%

100%

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด โดยพบว่า นำ�ไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดังข้อมูลในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ทคี่ รูน�ำ มาใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอน
สมรรถนะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

ชั้น
ป.1

วิชา

คณิต
วิทย์

สืบสอบ3.1
N

1

1

%

16.7%

16.7%

N

-

2

1

33.3%

16.7%

-

-

%
บูรณาการ

รวม
ป.2 วิชา

ไทย
คณิต
วิทย์
อื่นๆ

-

-

2
33.3%

1

%

16.7%

N

2

3

1

%

33.3%

50.0%

16.7%

N

1

-

-

%

9.1%

N

-

-

-

3
50.0%

-

-

1
16.7%

-

-

6
100 %

-

-

1
9.1%

1

1

9.1%

9.1%
1

N

1

2

%

9.1%

18.2%

N

-

2

2

18.2%

18.2%

%
รวม

-

N

%

รวม

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

-

-

2
18.2%

-

-

9.1%

4
36.4%

-

-

4
36.4%

N

2

5

4

-

-

11

%

18.2%

45.5%

36.4%

-

-

100 %
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 19 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ทค่ี รูน�ำ มาใช้
		 ในการออกแบบการเรียนการสอน (ต่อ)
สมรรถนะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

ชั้น
ป.3 วิชา

สืบสอบ3.1 สืบสอบ3.2
ไทย

N

-

-

%
คณิต
วิทย์
บูรณาการ

รวม

สืบสอบ3.3

สืบสอบ3.4

สืบสอบ3.5

1

-

-

8.3%

N

1

%

8.3%

N

2

2

2

%

16.7%

16.7%

16.7%

N

2

-

-

%

16.7%

N

5

2

%

41.7%

16.7%
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-

-

รวม
1
8.3%

-

-

1
8.3%
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-

-

6
50.0%

1

1

4

8.3%

8.3%

33.3%

3

1

1

12

25.0%

8.3%

8.3%

100 %

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวนเท่ากัน โดยพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่
2 นำ�ไปใช้ในวิชาภาษาไทยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.7 สำ�หรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำ�ไปใช้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์และบูรณาการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 ดังข้อมูลในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ครูนำ�มาใช้ในการออกแบบ
		 การเรียนการสอน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชั้น
ป.1

วิชา

ไทย

รวม
ป.2

วิชา

ไทย
อังกฤษ

อังกฤษ 4.5 อังกฤษ 4.1
N

1

-

%

100 %

N

1

%

100 %

N

2

2

%

33.3%

33.3%

N

-

1

อื่นๆ

ป.3

วิชา

ไทย
วิทย์

N

-

รวม

-

-

-

-

N

2

4

%

33.3%

66.7%

N

1

-

%

16.7%

N

-

-

4

-

1

-

-

1
16.7%

-

-

6
100 %

-

-

1
16.7%

1

-

1

16.7%

-

16.7%

N

1

66.7%

16.7%

1

%
บูรณาการ

-

รวม

100 %

1

%
อื่นๆ

-

16.7%

%
รวม

อังกฤษ 4.6

100 %
-

%

อังกฤษ 4.4

-

1

2

16.7%

33.3%

-

1

16.7%

N

1

%

16.7%

N

2

2

1

1

6

%

33.3%

33.3%

16.7%

16.7%

100 %

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

-

16.7%
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1

-

16.7%

2
33.3%
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 มากทีส่ ดุ โดยพบว่า นำ�ไปใช้ในวิชาอืน่ ๆ มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 81.8
ดังข้อมูลในตารางที่ 21
ตารางที่ 21 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านทักษะชีวติ และความเจริญแห่งตนทีค่ รูน�ำ มาใช้ในการออกแบบ
		 การเรียนการสอน
สมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
ชั้น
ป.1

วิชา

ไทย

บูรณาการ

ทักษะ
ทักษะ ทักษะ ทักษะ
ชีวิต 5.1 ชีวิต5.2 ชีวิต5.3 ชีวิต5.4
N

1

1

1

1

1

1

%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

N

-

-

-

-

-

1

%
รวม
ป.2

วิชา

ไทย

วิทย์

อื่นๆ

รวม

-

-

N

1

1

1

1

1

2

%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

28.6%

N

1

1

-

-

-

-

%

4.5%

4.5%

N

1

1

%

4.5%

4.5%

N

3

3

3

3

3

3

%

13.6%

13.6%

13.6%

13.6%

13.6%

13.6%

N

5

5

3

3

3

3

%

22.7%

22.7%

13.6%

13.6%

13.6%

13.6%

6
85.7%

-

-

14.3%
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รวม

ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ
ชีวิต5.5 ชีวิต5.7 ชีวิต5.6 ชีวิต5.8

1
14.3%

-

-

7
100 %

-

-

2
9.1%

-

-

-

-

-

-

2
9.1%

147

-

-

18
81.8%

-

-

22
100 %

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 21 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านทักษะชีวติ และความเจริญแห่งตนทีค่ รูน�ำ มาใช้ในการออกแบบ
		 การเรียนการสอน (ต่อ)
สมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
ชั้น
ป.3

วิชา

ไทย

วิทย์

อื่นๆ

ทักษะ
ทักษะ ทักษะ ทักษะ
ชีวิต 5.1 ชีวิต5.2 ชีวิต5.3 ชีวิต5.4
N

2

1

1

1

1

1

%

8.7%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

N

2

2

2

2

2

2

%

8.7%

8.7%

8.7%

8.7%

8.7%

8.7%

N

-

-

1

-

1

-

%
รวม

4.3%

รวม

ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ
ชีวิต5.5 ชีวิต5.7 ชีวิต5.6 ชีวิต5.8

4.3%

-

-

7
30.4%

-

-

12
52.2%

1

1

4

4.3%

4.3%

17.4%

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 %

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

148

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผูป้ ระกอบการ
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 มากทีส่ ดุ โดยพบว่า นำ�ไปใช้ในวิชาอืน่ ๆ มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 93.8
ดังข้อมูลในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่ครูนำ�มาใช้
		 ในการออกแบบการเรียนการสอน
สมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
ชั้น
ป.1

วิชา

ไทย

วิทย์

ทักษะอาชีพ
6.2

ทักษะอาชีพ
6.3

ทักษะอาชีพ
6.4

ทักษะอาชีพ
6.5

ทักษะอาชีพ
6.6

ทักษะอาชีพ
6.1

รวม

N

1

1

1

1

1

-

5

%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

N

-

-

-

1

-

%
รวม
ป.2

วิชา

ไทย

รวม
ป.3

วิชา

วิทย์

อื่นๆ

บูรณาการ

รวม

-

16.7%

1
16.7%

N

1

1

1

2

1

%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

16.7%

N

-

-

-

-

-

%
อื่นๆ

83.3%

-

6
100 %

1

1

6.2%

6.2%

-

15

N

3

3

3

3

3

%

18.8%

18.8%

18.8%

18.8%

18.8%

N

3

3

3

3

3

1

16

%

18.8%

18.8%

18.8%

18.8%

18.8%

6.2%

100 %

N

1

1

1

1

1

-

5

%

5.3%

5.3%

5.3%

5.3%

5.3%

N

2

2

2

2

2

%

10.5%

10.5%

10.5%

10.5%

10.5%

N

1

-

-

1

1

1

4

%

5.3%

5.3%

5.3%

5.3%

21.1%

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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93.8%

26.3%
-

10
52.6%

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด โดยพบว่านำ�ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.2
ดังข้อมูลในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมที่ครูนำ�มาใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอน
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
ชั้น
ป.1 วิชา

ไทย

คณิต

ทักษะ
การคิด 7.2

ทักษะ
การคิด 7.3

ทักษะ
การคิด 7.4

ทักษะ
การคิด 7.5

N

1

1

1

1

-

%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

N

-

-

-

1

1

14.3%

14.3%

28.6%

-

-

1

%
วิทย์

N

-

%
รวม
ป.2 วิชา

ไทย

วิทย์

รวม

-

4
-

57.1%

--

2

14.3%

14.3%

N

1

2

1

2

1

%

14.3%

28.6%

14.3%

28.6%

14.3%

N

1

-

-

-

2

2

5

%

5.3%

10.5%

10.5%

26.3%

N

-

1

-

2

%
อื่นๆ

1

ทักษะ
การคิด 7.6

รวม

ทักษะ
การคิด 7.1

1

-

-

5.3%

-

100 %

5.3%

10.5%

N

3

3

3

3

%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

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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-

7

-

12
63.2%

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 23 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมที่ครูนำ�มาใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอน (ต่อ)
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
ชั้น

ป.3 วิชา

ไทย

N

ทักษะ

ทักษะ

ทักษะ

การคิด 7.1

การคิด 7.2

-

1

%
คณิต

N

อื่นๆ

บูรณาการ

-

-

-

-

-

1
4.5%

1

-

4.5%

1

-

-

4.5%

2
9.1%

N

1

1

1

1

%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

N

3

2

3

3

%

13.6%

9.1%

13.6%

13.6%

N

-

1

-

1

1

1

4

4.5%

4.5%

4.5%

18.2%

%
รวม

ทักษะ
การคิด 7.6

4.5%

%
วิทย์

ทักษะ
การคิด 7.5

รวม

การคิด 7.3

ทักษะ
การคิด 7.4

4.5%

-

-

4
18.2%

-

-

11
50.0%

N

4

6

4

6

1

1

22

%

18.2%

27.3%

18.2%

27.3%

4.5%

4.5%

100 %
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
เพียงระดับเดียวคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยพบว่านำ�ไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ
เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 44.4 ดังข้อมูลในตารางที่ 24
ตารางที่ 24 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลที่ครูนำ�มาใช้
		 ในการออกแบบการเรียนการสอน
ทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

ชั้น
ป.3

วิชา

วิทย์
อื่นๆ
บูรณาการ

รวม

รวม

รู้เท่าทันสื่อฯ 8.1

รู้เท่าทันสื่อฯ 8.3

รู้เท่าทันสื่อฯ 8.4

N

1

1

2

4

%

11.1%

11.1%

22.2%

44.4%

N

1

1

2

4

%

11.1%

11.1%

22.2%

44.4%

N

1

-

-

1

%

11.1%

N

3

2

4

9

%

33.3%

22.2%

44.4%

100 %
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11.1%
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม
และภาวะผู้นำ�ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด โดยพบว่านำ�ไปใช้ในวิชาอื่นๆ มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 75.0 ดังข้อมูลในตารางที่ 25
ตารางที่ 25 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�
		 ที่ครูนำ�มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน
สมรรถนะด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�

ชั้น
ป.1

วิชา

ไทย
คณิต
วิทย์
บูรณาการ

รวมพลัง9.2

รวมพลัง9.3

N

3

3

1

7

%

23.1%

23.1%

7.7%

53.8%

N

1

1

1

3

%

7.7%

7.7%

7.7%

23.1%

N

1

1

-

2

%

7.7%

7.7%

N

-

1

%
รวม
ป.2

วิชา

ไทย
อื่นๆ

รวม
ป.3

วิชา

คณิต
วิทย์
อื่นๆ
บูรณาการ

รวม

รวม

รวมพลัง9.1

15.4%
-

7.7%

1
7.7%

N

5

6

2

13

%

38.5%

46.2%

15.4%

100 %

N

1

1

1

3

%

8.3%

8.3%

8.3%

25.0%

N

3

3

3

9

%

25.0%

25.0%

25.0%

75.0%

N

4

4

4

12

%

33.3%

33.3%

33.3%

100 %

N

1

-

1

2

%

6.2%

6.2%

12.5%

N

3

1

1

5

%

18.8%

6.2%

6.2%

31.2%

N

2

2

2

6

%

12.5%

12.5%

12.5%

37.5%

N

1

1

1

3

%

6.2%

6.2%

6.2%

18.8%

N

7

4

5

16

%

43.8%

25.0%

31.2%

100 %
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สมรรถนะหลักด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง/ตืน่ รูท้ มี่ สี �ำ นึกสากล
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 มากทีส่ ดุ โดยพบว่านำ�ไปใช้ในวิชาอืน่ ๆ และวิชาบูรณาการ มากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดังข้อมูลในตารางที่ 26
ตารางที่ 26 การนำ�สมรรถนะย่อยด้านพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง/ตืน่ รูท้ มี่ สี �ำ นึกสากล ทีค่ รูน�ำ มาใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอน
สมรรถนะด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล
ชั้น
ป.1 วิชา

ไทย
คณิต

รวม
ป.2 วิชา

ไทย

รวม
ป.3 วิชา

อื่นๆ
บูรณาการ

รวม

พลเมือง
10.1

พลเมือง
10.2

พลเมือง
10.3

พลเมือง
10.4

พลเมือง
10.5

รวม

N

2

-

-

-

-

2

%

66.7%

N

1

%

33.3%

N

3

%

100.0%

N

1

1

1

1

1

5

%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

100 %

N

1

1

1

1

1

5

%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

100 %

N

1

-

1

1

-

3

%

16.7%

16.7%

16.7%

N

2

1

0

%

33.3%

16.7%

.0%

N

3

2

1

%

50.0%

33.3%

16.7%
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2.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน  
		 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและ
นักเรียน หลังจากที่นำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นในสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
		 2.4.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู ครูผู้สอนและผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า
เมือ่ นำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ตัวครูมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการออกแบบการเรียนการสอน ลักษณะ/เทคนิคการสอนที่ครูนำ�มาใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งทรัพยากร การวัดและประเมินผล
และด้านอื่น ๆ ดังรายละเอียด
		 ด้านการออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล
		 ครูมกี ารออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นการปฏิบตั จิ ริงและเน้นกระบวนการกลุม่ มากขึน้
คำ�นึงถึงการเชือ่ มโยงสมรรถนะและกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะ
ที่ต้องการ มีการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด และสมรรถนะที่สอดคล้องกันเพื่อออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน การวางแผนมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น ครูปรับวิธีการสอน/กิจกรรม/บทบาทครู
ในการเป็นผู้อำ�นวยความสะดวก จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลายขึ้น ให้เด็กลงมือ
ปฏิบัติมากขึ้น เพิ่มกระบวนการกลุ่มมากขึ้น มีการเพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้คิด ได้สื่อสาร ทำ�งานกลุ่ม
การสะท้อนการเรียนรู้/สมรรถนะ หลากหลายขึ้น เมื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วจะมี
การตรวจเช็ ค กิ จ กรรมว่ า ทำ �แล้ ว เด็ ก เกิ ด สมรรถนะหรื อ ไม่ ขณะที่ ค รู ส อนมี ก ารเชื่ อ มโยง
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน มีการใช้คำ�ถามย้อนกลับ เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ต้องการ เช่น
การสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ข้อคิดที่ได้ การแก้ปัญหา รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กได้ใช้สมรรถนะอื่น
ในวิชาที่ตนเองสอนมากขึ้น และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญมากขึ้น ในด้าน
การประเมินผลจะประเมินตามสมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน จึงมีการประเมินที่หลากหลายขึ้น
โดยประเมินจากการปฏิบัติ ประเมินจากผลงานนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
“ ครูใช้กิจกรรมในการสอนมากขึ้น จัดกิจกรรมให้หลากหลายขึ้น ให้เด็กลงมือปฏิบัติมากขึ้น
จากครูเขียนขึ้นกระดานเป็นให้เด็กเขียน ทำ�   แต่งเรื่อง เล่า มากขึ้น เนื่องจากครูต้องเหลือบมอง
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะ”
“ในตัวสมรรถนะทีแ่ ตกออกมา ครูจะเห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมมากขึน้ แทนทีค่ รูจะแจก
แต่ใบงาน มีการให้เด็กทำ�กิจกรรมมากขึ้น เด็กได้ active ขึ้น”
“ครูออกแบบกิจกรรมได้มากขึ้น แต่เนื่องจากเพิ่งเริ่มทำ�  จึงยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก”
“การเขียนแผนจะคำ�นึงสมรรถนะมากขึน้ และคิดถึงกิจกรรมทีส่ อดคล้องเพือ่ ให้เกิดสมรรถนะ”
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“ครูต้องบูรณาการในการสอนเด็กให้รู้แต่ละเรื่องและเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นได้ จากเดิมคิดว่า
ไม่จำ�เป็นต้องเอาวิชาเราไปสัมพันธ์กับวิชาอื่น”
“ครูส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด และสมรรถนะที่สอดคล้องกันเพื่อออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะที่ครูเห็น
ความสำ�คัญของการให้นักเรียนได้ลงมือทำ�และเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าจากการบรรยายของครู”
“ครูมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน   ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นสมรรถนะ ครูมีความพยายามในการทำ�งานและเห็นความสำ�คัญของการให้นักเรียนได้ลงมือทำ�
และเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าจากการบรรยายของครู”
“ครูมีการออกแบบใบงานที่ดึงดูดความสนใจของเด็กมากขึ้น”
“ออกแบบฝึกให้เด็กได้ฝึกคิดมากขึ้น”
“เดิมครูเน้นให้ความรู้ (K) เยอะ แต่ตอนนีป้ รับกระบวนการสอนเป็นเน้นปฏิบตั มิ ากขึน้ ”
“เดิม ไม่ลงสมรรถนะในแผน แต่ตอนนี้เอาสมรรถนะมาลงในแผน และเชื่อมโยงสู่
การประเมิน  และครูพบว่า การส่งเสริมสมรรถนะเกิดขณะจัดกิจกรรมซึ่งที่ผ่านมาครูมองข้ามและ
มุ่งไปเน้นตัวชี้วัดตามหลักสูตรมากกว่า”
“เวลาเขียนแผนจะตรวจเช็คกิจกรรมมากขึ้นว่าทำ�แล้วเด็กเกิดสมรรถนะหรือไม่”
“การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ต้องคำ�นึงถึงการเชื่อมโยงสมรรถนะและกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะที่ต้องการ”
“ครูปรับวิธีการสอน / กิจกรรม / บทบาทครูในการเป็นผู้อำ�นวยความสะดวก ใช้ผังความคิด
(การคิดชั้นสูง)”
“เวลาสอนจะนึกถึงสมรรถนะว่าเด็กจะเกิดหรือไม่ สะท้อนถึงตัวเด็กว่าเกิดผลจริงหรือไม่”
“สอนแล้วมีการเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน เช่น อ่านเรื่อง ใบโบกใบบัว
ตอนทีภ่ ผู าตามหา และไปเจอทีแ่ หล่ง นาํ้ ถามเด็กว่าทำ�ไมภูผาจึงหาใบโบกใบบัวเจอ (ได้ยนิ เสียงกระดิง่
ที่ผูกคอใบโบกใบบัว) และเชื่อมโยงกับชีวิตเด็กว่าหากวัวที่บ้านหายจะทำ�อย่างไร”
“มีการใช้คำ�ถามเพื่อให้เด็กย้อนกลับ เพื่อให้เด็กได้มีสมรรถนะที่ต้องการ เช่น การสื่อสาร
แสดงความคิดเห็น ข้อคิดที่ได้ การแก้ปัญหา”
“กระตุ้นให้เด็กได้ใช้สมรรถนะอื่นในวิชาตนเองมากขึ้น / พัฒนาสื่อมากขึ้น”
“เวลาครูสอนไปจะเริ่มมองเห็นว่ามีสมรรถนะอื่น ๆ ที่สามารถนำ�มาเชื่อมโยงได้อีก”
“ประเมินผลจากผลงานนักเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น”  
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		 ด้านลักษณะ/เทคนิคการสอนทีค่ รูน�ำ มาใช้ จากการวิเคราะห์แผนการสอนและสังเกต
การสอน พบว่า ครูมีการปรับกิจกรรมเป็น Active Learning ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมีลักษณะกิจกรรมและวิธี/เทคนิคการสอน เช่น
			 - ใช้กระบวนการกลุ่ม
			 - ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก ทดลอง
			 - ให้ฝึกเขียน ฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน
			 - ใช้กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนาคำ�ทาย คำ�คล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ
			 - ใช้คำ�ถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน
			 - นำ�กระบวนการ STEM มาออกแบบบูรณาการเพือ่ นำ�สมรรถนะไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
			 - ใช้สื่อจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม
			 - ใช้สอื่ การสอนทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับวัย เช่น ของจริง นิทาน รูปภาพ YouTube
ช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก
			 - สอนโดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่เน้นทักษะปฏิบัติจริงและ
กระบวนการกลุ่ม
			 - ให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
			 - จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
		 ด้านอื่น ๆ ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งาน โดยมีการทำ�งานร่วมกับเพื่อนครูมากขึ้น
มีการพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และมีการนำ� PLC มาใช้เป็นกระบวนการในทำ�งานและเรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ครูจากครูเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนเป็นผู้แนะนำ�และอำ�นวยความสะดวก เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครูและนักเรียนมากขึ้น ดังรายละเอียด
“ครูมีการทำ�งานเป็นทีมในการวางแผน ปรึกษาหารือร่วมกันในการทำ�งาน”
“ครูมีการรวมกลุ่ม PLC ช่วยกันคิดกับครูคนอื่น”
“ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสอนแบบเป็นทีม”
“ครูตอ้ งหมัน่ กลับมาศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย มีความตืน่ ตัว พยายามเชือ่ มโยง
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ”
“ครูกระตือรือร้น ได้ความรู้เพิ่ม ประดิษฐ์สื่อเพิ่มขึ้น”
“ครูและเด็กได้ทำ�งานร่วมกันมากขึ้น ไม่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง”
“ครูเป็นผู้แนะนำ�เด็ก ใช้คำ�ถามให้เด็กแสดงศักยภาพ คิด ตอบมากขึ้น”
“ครูลดความดุลง ใช้กิจกรรมมากขึ้น เห็นผลที่เกิดกับเด็กแล้วชื่นใจ”
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		 2.4.2 การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียน ในด้านผลทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนตามสมรรถนะ
หลักนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องด้วยระยะเวลาอันสั้น แต่จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็น
ว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตั้งใจเรียน เข้าใจบทเรียนมากขึ้น นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น นักเรียนแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้จากการเชื่อมโยง
กิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบัตินอกห้องเรียน นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ กล้าแสดงออก
กล้าคิดมากขึ้น นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน มีการปรึกษากัน ช่วย
เหลือกัน รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเองมากขึ้น นักเรียนได้
ออกไปนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน เกิดทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันได้ นอกจากนี้นักเรียนเกิดความผูกพันกับครูมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น
ดังรายละเอียด
“นักเรียนชอบที่ได้ทำ�กิจกรรมมากขึ้น วิชาภาษาไทยส่งผลต่อการอ่านของนักเรียน นักเรียน
อ่านได้มากขึ้น แม้จะยังเขียนไม่ค่อยได้ วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนจำ�คำ�ศัพท์ได้มากขึ้น”
“นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้นจากกิจกรรมที่นักเรียนลงมือทำ�”
“นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอน และสามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ได้ฝึกปฏิบัติ”
“นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้”
“นักเรียนชอบกิจกรรมมากขึ้น กระตือรือร้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น”
“นักเรียนสนุกในกิจกรรม กระตือรือร้น สนใจในการเรียน”
“นักเรียนแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้จากการเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบัตินอก
ห้องเรียน”
“นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด ปรึกษากัน”
“นักเรียนมีสมาธิมากขึ้น รู้บทบาทตนเองมากขึ้น”
“นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน”
“นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำ�ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น”
“นักเรียนได้ออกไปนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน เกิดทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้”
“นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน”
“นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน และสนุกกับการเรียน”
“นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำ�ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น”
“นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้จริง”
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“นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้   ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข   กล้าแสดงออก
ร่าเริงแจ่มใส และมีทักษะในการทำ�งานเป็นทีมมากขึ้น”
“มีส่วนร่วมมากขึ้น ได้ปฏิบัติ พูด แสดงความคิดเห็นมากขึ้น”
“ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ทำ�ให้ได้ช่วยเหลือกัน นักเรียนเก่งช่วยนักเรียนอ่อน ทำ�ให้นักเรียน
อ่อนมีกำ�ลังใจมากขึ้น ไม่ค่อยกังวล มีความสุขมากขึ้น”
“นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาในการเรียนรูบ้ างคนสามารถแสดงสมรรถนะทีม่ อี ยูม่ ากขึน้ กล้าแสดงออก
และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม”
“นักเรียนสนุกสนาน อยากเรียนรู้ กล้าพูดกล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรม นักเรียนมีบทบาทมากขึน้ ”
“นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น รู้จักคุณค่าในตนเองมากขึ้น เห็นศักยภาพของตนเอง”
“นักเรียนเกิดทักษะ และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น กระบวนการกลุ่ม”
“นักเรียนเกิดความผูกพันกับครูมากขึน้ มีความสุขในการเรียนรู้ และทำ�กิจกรรม เวลามีปญ
ั หา
กล้าเข้ามาหาและถามครูมากขึ้น”
2.5 บทบาทของผู้บริหาร
		 จากการสังเกตของคณะผู้วิจัยในการเข้าเยี่ยมโรงเรียน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
ครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทหลัก ดังนี้
		 1. ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ �ำ ในการวางแผนดำ�เนินงาน ผูบ้ ริหารมีบทบาทในการเป็นผูน้ �ำ ให้แก่
ครูในการเริม่ ต้นขับเคลือ่ นการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน เริม่ ตัง้ แต่การจัดประชุมชีแ้ จง
สร้างความเข้าใจให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยเพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจและครูสามารถนำ�สมรรถนะไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้สะดวกขึ้น ร่วมวางแผน
กับครูในการดำ�เนินงาน กำ�หนดแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในแต่ละระดับชั้น
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ ดังรายละเอียด
“ผูอ้ �ำ นวยการประชุมครู  เพือ่ ทบทวนความเข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจเกีย่ วกับสมรรถนะ
และแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะหลักมาใช้ออกแบบการเรียนการสอน”
“ผู้อำ�นวยการและรองผู้อำ�นวยการ   ประชุมคณะครู ป.1-3 ทุกคน เพื่อชี้แจงและทำ�
ความเข้าใจในการนำ�สมรรถนะมาทดลองใช้  ส�ำ เนาคูม่ อื แจกให้คณะครูเพิม่ เติมเพราะนำ�เรือ่ งสมรรถนะ
มาขยายผลกับครูที่ไม่ได้เข้าอบรมด้วย”
“ผู้อำ�นวยการและรองผู้อำ�นวยการจัดประชุมครู   เพื่อให้คณะครูทำ�ความเข้าใจในการนำ�
สมรรถนะมาทดลองใช้”
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“ผู้บริหารประชุมวางแผนการกำ�หนดครูและห้องเรียนทดลอง ร่วมประชุมทำ�ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมรรถนะและแนวทางการนำ�สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน”
“ผู้บริหารร่วมวางแผนกับครูในการปรับปรุงแผนการสอนและการนำ�สมรรถนะไปใช้
ในการทดลองจัดการเรียนการสอน”
		 2. ผูบ้ ริหารเป็นทีป่ รึกษา ให้ความรู้ คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ และอำ�นวยความสะดวก
ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาการดำ�เนินงานให้แก่ครูด้านการวางแผนนำ�สมรรถนะ
ไปใช้ในแต่ละวิชาให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น และการจัดทำ�แผนการจัด
การเรียนรู้ การสนับสนุนการดำ�เนินงาน สนับสนุนสือ่ และทรัพยากรทีจ่ �ำ เป็น ให้ก�ำ ลังใจ และคอยอำ�นวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู ดังรายละเอียด
“ผู้บริหารให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษา ด้านการวางแผนนำ�สมรรถนะไปใช้ในแต่ละวิชา
ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้และระดับชั้น
“ผู้บริหารให้คำ�แนะนำ�และหนุนเสริมในทุก ๆ เรื่อง ตั้งแต่สร้างความเข้าใจ ทบทวนหลักการ
การนำ�สมรรถนะสู่การปฏิบัติ การติดตามผล”
“ผู้บริหารให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ ให้คำ�แนะนำ�ในการเริ่มทำ� และช่วยเหลือ
เวลามีปัญหา”
“ผู้บริหารให้กำ�ลังใจและสนับสนุนด้านต่าง ๆ”
“ผู้บริหารจัดหาสื่อและทรัพยากรที่ครูต้องการ”
“ผู้บริหารอำ�นวยความสะดวกด้านการทำ�แผน ทำ�สื่อ วัสดุอุปกรณ์”
		 3. ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ เิ ทศก์ กำ�กับ ติดตามผลการดำ�เนินงาน ผูบ้ ริหารมีบทบาทในการ
นิเทศดูแลการดำ�เนินงานของครู ติดตามตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นิเทศ ดูแลช่วยเหลือเมือ่
พบปัญหา รวมทั้งติดตามผลการดำ�เนินงานของครู ดังรายละเอียด
“มีการนิเทศ ติดตามครูอย่างใกล้ชิด ตรวจแผนการสอน มีการประชุมโดยใช้กิจกรรม PLC
เพื่อให้คณะครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
“ติดตามดูแลการดำ�เนินงานของครู”
“นิเทศ กำ�กับ ดูแลช่วยเหลือกรณีครูพบปัญหาขณะทดลอง”
“ตรวจแผนการสอน นิเทศ กำ�กับ ดูแลช่วยเหลือขณะครูทดลองทำ�การสอน”
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2.6 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข  
		 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาที่พบและวิธีแก้ไขหลังจากนำ�กรอบ
สมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา สามารถ
สรุปข้อมูลได้ ดังนี		
้
		 ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ครูยังขาดความชำ�นาญและขาดความมั่นใจ
ในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ยังไม่เข้าใจคำ�อธิบายสมรรถนะย่อย
บางตัวที่คล้ายกัน เช่น สมรรถนะหลักภาษาไทยมีสมรรถนะย่อยที่คล้ายกัน สมรรถนะทักษะชีวิต
และความเจริญแห่งตนกับสมรรถนะพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากลมีสมรรถนะย่อย
ที่คล้ายกันมากหลายข้อ ทำ�ให้ครูไม่มั่นใจว่าจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ถูกหรือไม่ ขณะที่ตัวบ่งชี้
บางตัวยังคลุมเครืออธิบายไม่ครอบคลุม ครูอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ทำ�ให้นำ�มาใช้ไม่ถูก ครูพยายาม
ต่อยอดโดยออกแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมหลายสมรรถนะแต่ยังทำ�ได้ไม่ครบ ไม่ทราบว่า
จะแทรกสมรรถนะในกิจกรรมอย่างไร บางครัง้ ใส่สมรรถนะด้านหนึง่ ไปแต่ไม่เกิด กลับไปเกิดสมรรถนะ
ตัวอืน่ ทีไ่ ม่ได้ใส่ลงไป เพราะยังไม่เข้าใจกรอบสมรรถนะอย่างแท้จริง และยังห่วงเนือ้ หาและการวัดผล
ที่ต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด
		 วิธีการแก้ปัญหาด้านการออกแบบการเรียนการสอน ดำ�เนินการดังนี้
		 1. โรงเรียนจัดประชุมเพื่อทำ�ความเข้าใจร่วมกัน
		 2. ครูร่วมกันศึกษาคู่มือและศึกษากรอบสมรรถนะ
		 3. ครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับชั้นควรเกิดสมรรถนะระดับใดอย่างไร
		 4. ใช้กระบวนการ PLC ในการเรียนรู้ร่วมกัน
		 5. ปรึกษาเพื่อนครู / ปรึกษาผู้บริหาร
		 6. ปรึกษาศึกษานิเทศก์เพื่อขอคำ�แนะนำ�
ด้านเวลา เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะมีไม่เพียงพอ
เนือ่ งจากโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเรือ่ งอืน่ อีกมาก ขณะทีก่ ารจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาสมรรถนะจะต้อง
ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย จึงต้องใช้เวลามากขึ้น
		 วิธีการแก้ปัญหาด้านเวลา ดำ�เนินการดังนี้
		 1. ปรับเพิ่มเวลา โดยใช้เวลาในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / แนะแนว
		 2. ครูบูรณาการบทเรียนโดยใช้สมรรถนะและตัวชี้วัดเป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง
		 3. ครูใช้การยืดหยุ่นเวลาในการสอน ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาของวิชาอื่นที่ตนสอนหรือ
ใช้เวลาสอนของเพือ่ นครู บางครัง้ กิจกรรมอาจไม่ตอ่ เนือ่ งกัน และบางครัง้ มีการปรับกิจกรรมใหม่เพือ่ ให้
อยู่ในเวลา		
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		 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรมในชั้นเด็กเล็ก ป.1-3 ครูต้องใช้เวลา
มากกว่าชั้นเด็กโต เพราะต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจ เด็กยังไม่คุ้นเคยกับการฟังคำ�สั่งและทำ�กิจกรรม
ต่าง ๆ จึงทำ�ให้มีปัญหาในการจัดงานให้เด็กทำ� การเลือกจัดกลุ่มเด็ก การคิดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับความสามารถเด็กที่ต่างกัน อีกทั้งในบางโรงเรียนมีจำ�นวนเด็กมาก มีข้อจำ�กัดในการใช้พื้นที่
และการให้เด็กทำ�งานกลุ่ม
		 วิธีการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ดำ�เนินการดังนี้
		 1. ฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับการฟังคำ�สั่งและการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
		 2. ครูต้องวิเคราะห์เด็กและเตรียมงานที่เหมาะกับเด็กเพิ่มเติม
		 3. ใช้พื้นที่ในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กทำ�กิจกรรม
		 ด้านการบริหารจัดการเวลาในการทำ�งานของครู ครูสะท้อนว่า มีภาระงานมาก
ไม่มีเวลาในการเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ครู 1 คน สอนทุกวิชาใน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมนักเรียนเพื่อทดสอบ NT. ในชั้น ป.3 ต้องพัฒนานักเรียน
ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
		 โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการจัดประชุม ร่วมกันทำ�ความเข้าใจหลักการและรายละเอียด
ของสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน แล้วร่วมกันวางแผนเลือกแนวทางในการนำ�มาใช้
จัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนมีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำ�งาน
2.7 สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
		 ผูบ้ ริหารและครูให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ รูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ ในการนำ�
กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
		 ด้านการให้ความรูแ้ ละพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนการสอน
มีการให้ความรู้และใช้เวลาในการให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจ
concept และแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนในทุกแนวทาง รวมทั้งมี
การพัฒนาครูในเรื่องการจัดกิจกรรมที่แทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการ
ชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอนในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น
		 ด้านตัวชี้วัด มีการกำ�หนดรายละเอียดของสมรรถนะย่อยแต่ละด้านแยกตามระดับ
ชั้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
		 ด้านคู่มือและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ มีคำ�แนะนำ�ด้านการเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้ในแนวทางต่าง ๆ ที่ชัดเจนและมีรูปแบบไปในแนวเดียวกัน มีตัวอย่างกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ครูมีแนวทาง
ในการทำ�งานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแนวทางที่ 4 อาจกำ�หนดตัวอย่างที่รวมการนำ�กิจวัตรประจำ�วัน
มาออกแบบในลักษณะการบูรณาการภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ ขณะที่ครูบางส่วน
ต้องการแผนการจัดการเรียนรู้สำ�เร็จรูปให้ครบทุกวิชา
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		 ด้านการวัดและประเมินผล ครูต้องการแนวทางการวัดและประเมินผล สมรรถนะ
ที่ชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ
ด้านการให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ มีการนิเทศติดตาม ให้ข้อแนะนำ� ให้คำ�ปรึกษา
บ่อย ๆ ทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก
2.8 สิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ
		 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความ
สำ�เร็จ หลังจากนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น
ในสถานศึกษา และวิธีแก้ไข สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
		 1. กรอบสมรรถนะและรายละเอียดกรอบสมรรถนะทัง้ 10 สมรรถนะ มีความสำ�คัญใน
การส่งเสริมนักเรียน หากมีรายละเอียดและแนวทางในการนำ�ไปใช้ที่ชัดเจน จะช่วยให้ครูเข้าใจและ
นำ�ไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
		 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำ�คัญ ส่งเสริม สนับสนุน จะช่วยให้การทำ�งาน
คล่องตัวขึ้น เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล ผู้บริหารควรเข้าร่วมด้วยเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน
		 3. ครูผู้สอน ต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ความเข้าใจของครูในการนำ�สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทางจะช่วยให้ครูวางแผน
และเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีขึ้น โดยครูต้องมีความมุ่งมั่นพยายาม หาความรู้เพิ่มเติม
เพือ่ ให้สามารถออกแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลายเปลีย่ นจาก teacher-centered เป็น child-centered
มีการฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับสมรรถนะและนำ�สมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทาง
มีการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะและตัวชี้วัดที่มีในหน่วยการเรียนรู้เดิม ครูต้องใส่ใจนักเรียน
มากขึ้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำ�สื่อ ใกล้ชิดเด็กมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
		 4. โรงเรียนต้องทำ�งานเป็นทีม มีการวิเคราะห์สมรรถนะและนำ�มาบูรณาการ
ในการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน ทำ�ให้ชว่ ยลดเวลา และนักเรียนได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ ห้เกิดสมรรถนะ
มากขึ้น
		 5. ควรเพิ่มช่วงเวลาในการศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกประสบการณ์
ในการนำ�สมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานขึ้น
		 6. การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างตรงจุด / มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์
จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้น
		 7. ผูป้ กครอง รับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงของการเรียนการสอน และเข้าใจว่าการสอนนักเรียน
ให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก
		 8. การนิเทศติดตาม คณะผู้วิจัยควรมีการนิเทศติดตามให้มากขึ้น
		 9. ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้สำ�เร็จรูปให้ครู
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2.9 ข้อเสนอแนะ
		 จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
		  ด้านการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ ควรสร้างความเข้าใจกับคณะครูในการนำ�
สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน โดย
		 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำ�ไปใช้ที่หลากหลาย
		 2. เพิม่ เวลาอบรมเพือ่ ให้เข้าใจมากขึน้ และมีการทดลองปฏิบตั ิ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
ก่อนนำ�ไปใช้จริง
		 3. มีการพัฒนาครูในการนำ�สมรรถนะไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยเน้นเรื่องการออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาหลายสมรรถนะและเกิดผลกับนักเรียนมากที่สุด
		  ด้านหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร ในด้านหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
มีข้อเสนอแนะดังนี้
		 1. มีตัวชี้วัดเป็นตัวตั้งต้น เพราะสมรรถนะประกอบด้วยทักษะหลายทักษะ หากไม่มี
ตัวชี้วัดเหมือนไม่มีจุดเริ่ม
		 2. ตัวชีว้ ดั มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เชือ่ มโยงกับการทดสอบระดับชาติ เช่น NT / O-NET
		 3. ควรปรับลดรายวิชาที่ซํ้าซ้อน หลอมรวมสิ่งที่ซํ้ากัน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
สุขศึกษา และพลศึกษา ใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ
		 4. ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ควรปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้มชี วั่ โมงภาษาไทยเพิม่ มากขึน้
อย่างน้อยวันละ 2 ชัว่ โมง เนือ่ งจากเวลาทีม่ ไี ม่สมั พันธ์กบั การปลูกฝังให้เกิดสมรรถนะการอ่าน - เขียน
โดยในโรงเรียนทีม่ ผี ลการอ่านดีเยีย่ มมีการจัดตารางในภาคเช้าสอนภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ส่วนวิชาอืน่
ใช้การบูรณาการ
		  ด้านการบริหารจัดการ ครูประจำ�ชั้นควรสอนทุกวิชา จะช่วยให้ยืดหยุ่น
การจัดกิจกรรมได้ง่าย แต่ถ้าสอนเป็นวิชาทำ�ให้ยืดหยุ่นได้ยาก
		  ด้านการวัดและประเมินผล อาจกำ�หนดตัวอย่างหรือแนวทางในการวัด
และประเมินผลเนื่องจากครูยังมีความกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเวลาทดสอบระดับชาติ
ยังไม่เห็นหลักสูตรตลอดแนว ไม่รู้ว่าจะวัดและประเมินผลอย่างไร
		  ด้านระยะเวลาในการทดลอง ควรเพิ่มระยะเวลาในการดำ�เนินการทดลอง
เนือ่ งจากระยะเวลาค่อนข้างน้อย ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 1-2 แผน ยังไม่คอ่ ยเห็นผล
ครูจึงเชื่อมโยงไม่ค่อยถูก
		  ด้านคู่มือ สื่อ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
		 1. จัดทำ�เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น เพื่อให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำ�งาน
		 2. หากมีแผนการจัดการเรียนรู้สำ�เร็จรูปให้ศึกษาเป็นแนวทาง จะช่วยให้ครูสามารถ
นำ�มาปรับได้ง่าย เป็นการช่วยลดภาระให้ครู
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2.10 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหลังสิ้นสุดการทดลอง
		 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
		 คณะวิจัยได้สำ�รวจความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ สรุปข้อมูลได้ ดังตารางที่ 27 และตารางที่ 28
ตารางที่ 27 จำ�นวนและร้อยละ ของผู้ให้ข้อมูล
				

(N = 54)

รายการ

จำ�นวน

ร้อยละ

ตำ�แหน่ง
ผู้บริหาร
ครู

3
51

20.4
79.6

สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

22
15
6
11
0

40.7
27.8
11.1
20.4
0

จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู จำ�นวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6
และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำ�นวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7
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ตารางที่ 28 จำ�นวนและร้อยละของผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
		 ฐานสมรรถนะ
(N = 54)
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ข้อที่

ความคิดเห็น

1

มากที่สุด

มาก

ค่อนข้าง
น้อย

น้อย

ก่อนที่ท่านได้เรียนรู้เรื่องหลักสูตรและการเรียน
การสอนฐานสรรถนะท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้อยู่ในระดับใด

-

7.4

38.9

53.7

2

ขณะนี้ท่านคิดว่า  ท่านมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับใด

7.4

66.7

24.1

1.9

3

สมรรถนะทั้ง 10 ประการ มีความเหมาะสมกับ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับใด

20.4

66.7

11.1

1.9

4

การกำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
สามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของท่าน
ดีขึ้นในระดับใด

20.4

70.4

7.4

1.9

5

การจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงรุกของผูเ้ รียนได้มากน้อยเพียงใด

27.8

63.0

9.3

-

6

การจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำ�หนดได้
มากน้อยเพียงใด

25.9

64.8

9.3

-

7

ผู้เรียนมีความพึงพอใจ/ชอบการเรียนรู้แบบเน้น
สมรรถนะมากน้อยเพียงใด

31.5

53.7

13.0

1.9

8

ท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้ของผู้
เรียน ที่เรียนแบบเน้นสมรรถนะมากน้อยเพียงใด

22.2

63.0

13.0

1.9

9

จากการสอนแบบเน้นสมรรถนะนักเรียนเกิดสมรรถนะ
ตามที่กำ�หนดมากน้อยเพียงใด

14.8

61.1

24.1

10 ท่านมีความพึงพอใจในผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ที่เรียนแบบเน้นสมรรถนะ มากน้อยเพียงใด

24.1

55.6

20.4

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

166

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 28 จำ�นวนและร้อยละของผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
		 ฐานสมรรถนะ (ต่อ)
(N = 54)
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ข้อที่

ความคิดเห็น

ค่อนข้าง
น้อย

มากที่สุด

มาก

น้อย

11 ท่านคิดว่าการสอนแบบเน้นสมรรถนะช่วยให้ท่าน
สอนได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมเพียงใด

14.8

68.5

16.7

12 การนิเทศการสอนช่วยให้ท่านเกิดความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

25.9

63.0

9.3

13 ท่านได้รบั ประโยชน์จากการนิเทศมากน้อยเพียงใด

27.8

61.1

9.3

14 ท่านเห็นด้วยกับการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ทีม่ งุ่ สร้าง
ความสามารถในการนำ�ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ต่าง  ๆ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต) มากน้อยเพียงใด

22.2

61.1

13.0

15 ท่านมีความต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนแบบเน้นสมรรถนะ ในระดับใด

27.8

59.3

13.0

จากตารางที่ 28 พบว่าผูบ้ ริหารและครูทเี่ ข้าร่วมโครงการ มีความเห็นว่าการจัดการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ โดยเห็นว่า การกำ�หนดจุดประสงค์
การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น การจัดการเรียนการสอนเน้น
สมรรถนะสามารถส่งเสริมการเรียนรูเ้ ชิงรุก และการจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะช่วยให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำ�หนดได้มาก ในระดับมากและมากที่สุด ถึงร้อยละ 90.74
				 ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูหลังสิน้ สุดการทดลองจากการสนทนากลุม่
				 หลังจากสิ้นสุดการทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา คณะผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่ม เพื่อสรุปประเด็น
ต่าง ๆ จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ พบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 29 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
		 ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร

จุดแข็ง
- ทำ�ให้ครูมีเป้าหมายในการสอน
- มีความชัดเจน และง่ายต่อครูเมื่อต้องนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
- สถานศึกษาสามารถนำ�หลักสูตรไปใช้ได้ทันที
- เน้นด้านความรู้ ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมจะประสบความสำ�เร็จตามที่คาดหวัง
จุดอ่อน
- ตัวชี้วัดจำ�นวนมาก ครูมีความกังวลว่าสอนไม่ครบตามตัวชี้วัด ทำ�ให้ไม่มี
อิสระในการออกแบบการเรียนการสอน และมิได้มีการคำ�นึงถึงสิ่งที่นักเรียน
จะได้เรียนรู้
- ครูยึดกับสาระและตัวชี้วัดที่ตนสอนเป็นหลัก ไม่สามารถบูรณาการระหว่าง
สาระให้ไปสู่การนำ�ไปใช้จริงในชีวิตประจำ�วันได้
- วิชาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
มีจำ�นวนมากเกินไป
แนวคิดในการปรับเปลี่ยน
- ควรลดมาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในด้าน
เนื้อหาและเวลาเรียน ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน เน้นการปฏิบัติ การแก้
ปัญหา
- ต้องปรับการนำ�หลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน ให้เด็กได้ท�ำ ในสิง่ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ
เด็กรู้จักตนเอง ครูรู้จักเด็ก การเรียนรู้ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กถนัด
สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันหรือประกอบอาชีพได้
- กรณีหลักสูตรไม่เปลี่ยนอย่าไปยึดติดกับหลักสูตรจนเกินไป จัดการเรียน
การสอนที่เน้นเด็กเป็นสำ�คัญให้มากขึ้น
- การนำ�หลักสูตรไปใช้ ควรมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างให้แต่ละโรงเรียนได้มี
โอกาสลงในรายละเอียด เรื่องของจุดเน้นในแต่ละโรงเรียน
- ไม่ควรให้มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ๆ เพราะจะยากสำ�หรับครูที่ต้องมาเริ่ม
ทำ�ความเข้าใจใหม่
- ควรหลอมรวมวิชาเป็นแนวบูรณาการ ไม่ระบุเป็นวิชา แต่ระบุเพียงเนื้อหา
สาระสำ�คัญไว้เพียงคร่าว ๆ
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ตารางที่ 29 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
		 ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มครูผู้สอน

ความคิดเห็น
จุดแข็ง
- ตัวชี้วัดชัดเจนทำ�ให้มีเป้าหมายในการสอนและการประเมินผลได้ครอบคลุม
- เนื้อหามีจำ�นวนมาก ซึ่งเป็นการดีสำ�หรับเด็กที่มีความพร้อม
จุดอ่อน
- ตัวชี้วัดมีมากและซํ้าซ้อน
- จำ�นวนชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรมากเกินไป
- ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรประถมศึกษา
ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
- เนื้อหาสาระมีมาก ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง
แนวคิดในการปรับเปลี่ยน
- หลักสูตรควรสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่
- ควรมีการให้ความสำ�คัญด้านคุณภาพของผู้เรียน เพราะในปัจจุบัน คุณภาพ
ของผู้เรียนวัดจากข้อสอบที่เน้นการจำ�ความรู้
- หลักสูตรควรเอื้อให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการลงมือทำ�มากขึ้น
- ควรมีการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่น
- ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น
- ควรเพิ่มด้านทักษะชีวิต

จากข้อมูลขัน้ ต้น สรุปได้วา่ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนมีความเห็นเกีย่ วกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ ด้านจุดแข็ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำ�หนด
รายละเอียดตัวชี้วัดไว้ชัดเจน ครูผู้สอนสามารถนำ�ไปเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตามตัวชีว้ ดั ทีก่ �ำ หนด ขณะทีจ่ ดุ อ่อน
คือ ถึงแม้ตัวชี้วัดจะกำ�หนดไว้ชัดเจน แต่มีรายละเอียดและจำ�นวนของตัวชี้วัดที่จะต้องดำ�เนินการ
จำ�นวนมาก วิชาเรียนในแต่ล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางมีจำ�นวนมาก
เกินไป ขาดอิสระในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และไม่สามารถบูรณาการการนำ�สาระ
การเรียนรูไ้ ปสูช่ วี ติ ประจำ�วันได้ ดัง้ นัน้ แนวคิดในการปรับเปลีย่ นคือหลักสูตรแกนกลางฯ ควรลดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดลง ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในด้านเนื้อหาและเวลาเรียน เพิ่มทักษะชีวิตให้มากขึ้น
ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน เน้นการปฏิบัติ การแก้ปัญหา ทั้งนี้ อาจจะปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 30 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึึกษาและกลุ่มผู้สอน ต่อการดำ�เนินการของครูใน
การนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร ด้านการดำ�เนินการ
- จัดประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจ มอบหมายงาน จับคู่ระหว่างที่ครูที่มาอบรม
กับครูที่ไม่ได้มาเข้าอบรม ผู้บริหารนิเทศติดตามเป็นครั้งคราว
- จัดกิจกรรม PLC เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
- นำ�ความรู้ความเข้าใจไปประชุมชี้แจงครู และให้ครูได้ดำ�เนินการตามกรอบ
สมรรถนะหลัก
- ประชุมครู เพื่อตีความและศึกษา โดยร่วมกำ�หนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ย่อย ๆ ให้เป็นรูปธรรมและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
- ให้กำ�ลังใจ และเป็นที่ปรึกษา
- ให้ครูทที่ �ำ แผนการสอนได้ดชี ว่ ยแนะนำ� เมือ่ เสร็จสิน้ การสอนทุกครัง้ มีการประเมิน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนครูในการจัดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย
ที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
- จับคู่ระหว่างครูที่มาอบรมกับครูที่ไม่ได้มาอบรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
- จัดกลุ่มสมรรถนะให้อยู่ในประเภทเดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
- ตรวจแผนการสอนและดำ�เนินการสอนคู่กับครู เพื่อให้ครูมั่นใจว่าสิ่งที่กำ�ลัง
ทำ�นั้นมาถูกทาง
- จัดประชุมเพื่อประเมินแผนของครูท่านอื่น และช่วยกันเติมสมรรถนะต่าง ๆ
ให้มากขึ้นในแต่ละแผน
- มีการประเมินร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
- ประชุมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครู
ที่ไม่ได้รับการอบรม

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 30 ข้อคิดเห็นของกลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกึ ษาและกลุม่ ผูส้ อน ต่อการดำ�เนินการของครูในการนำ�
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร ด้านการนำ�ไปใช้ของครู
- ครูสามารถนำ�ไปใช้ได้
(ต่อ)
- ครูรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
- ได้นำ�มาใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และทำ�ไม่ครบทุกแบบ เนื่องจากมีภาระติดพัน
จำ�นวนมาก และครูต้องลงมือปฏิบัติเอง ยังขาดการปรึกษาหารือและร่วมมือกัน
อย่างต่อเนื่อง
- นำ�ไปใช้ได้ แต่มีข้อจำ�กัดเรื่องภาระงานของครูที่มีมากเกินไป
- ครูนำ�สมรรถนะทั้งหมดทั้งหมดมาคลี่และละจัดเรียงให้อยู่ในที่เดียวกันเพื่อง่าย
ต่อการใช้งาน
- ครูดำ�เนินการเขียนแผนการสอน ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจ
- จัดประชุมเพื่อประเมินแผนการสอนของครูท่านอื่น และช่วยกันเติมสมรรถนะ
ต่าง ๆ ให้มากขึ้นในแต่ละแผน
- มอบหมายงานให้ครูทุกคน ใช้แนวทางทั้ง 4 แบบ
- มีการประเมินร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
แนวทางการแก้ไขกรณีครูปฏิบัติไม่ได้
- ครูรวมกลุม่ ทำ� PLC อย่างเข้มแข็ง เพือ่ สร้างชุมชนการเรียนรูก้ ารจัดการเรียนการ
สอนบนฐานสมรรถนะไปพร้อมกัน
- ลดภาระงานของครู และประชุมปรึกษาหารือกันทั้งแบบเป็นทางการและแบบ
กัลยาณมิตร
กลุ่มครูผู้สอน ด้านการดำ�เนินการ
- การประชุมวางแผนกับทีมงาน
- การบูรณาการสมรรถนะกับนโยบายของโรงเรียน
- การคัดเลือกครูผู้สอน
- การกำ�กับติดตาม
- การจัดการเรียนการสอนตามกรอบสมรรถนะหลักให้นักเรียนมีโอกาสได้
ลงมือปฏิบัติมากขึ้น
- การจัดการเรียนการสอนต้องเชือ่ มโยงกับสมรรถนะทีน่ กั เรียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
- การวัดผลการเรียนรู้ เป็นการรวมการวัดผลตามตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะ
เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ เช่น
ประเมินเรื่องการพูดหน้าชั้นของนักเรียนได้เลย เพราะมีกิจกรรมนี้บ่อยครั้งขึ้น
ไม่ต้องนัดนักเรียนมาสอบพูดหน้าชั้นอีก
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จากตารางที่ 30 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านการดำ�เนินการ มีการจัดประชุมชี้แจง
ทำ�ความเข้าใจ โดยร่วมกำ�หนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะย่อย มอบหมายงานและให้ครูได้ด�ำ เนินการ
ตามกรอบสมรรถนะหลัก จับคูร่ ะหว่างครูทมี่ าอบรมกับครูทไี่ ม่ได้มาอบรม ผูบ้ ริหารนิเทศติดตามเป็น
ครั้งคราว จัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ให้กำ�ลังใจ
และเป็นที่ปรึกษาให้ครูที่ทำ�แผนการสอน ประเมินการสอนร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนครูในการจัดรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่วนด้านการนำ�ไปใช้ของครูจากความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ครูสามารถนำ�ไปใช้ได้ ครูรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายในการจัดการเรียนการสอน
บนฐานสมรรถนะ ครูน�ำ สมรรถนะทัง้ หมดมาคลีแ่ ละจัดเรียงทัง้ หมดเพือ่ ง่ายต่อการใช้งาน ใช้แนวทาง
ทัง้ 4 แบบ และบางแห่งใช้ไม่ครบทุกแบบ เนือ่ งจากภาระงานของครูทมี่ มี ากเกินไป บางโรงเรียนยังขาด
การปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่างต่อเนือ่ ง ครูด�ำ เนินการเขียนแผนการสอน ส่งให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา
ตรวจ จัดประชุมเพือ่ ประเมินแผนการสอนของครูและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง
ส่วนด้านแนวทางการแก้ไขกรณีครูปฏิบตั ไิ ม่ได้ พบว่า ครูรวมกลุม่ ทำ� PLC อย่างเข้มแข็ง เพือ่ สร้างชุมชน
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะไปพร้อมกัน การช่วยลดภาระงานของครู
และประชุมปรึกษาหารือกันทั้งแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มครูผู้สอน พบว่า มีการประชุมวางแผนกับทีมงาน การบูรณาการสมรรถนะกับนโยบาย
ของโรงเรียนและการกำ�กับติดตาม การคัดเลือกครูผสู้ อน การจัดการเรียนการสอนตามกรอบสมรรถนะ
หลักให้นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนต้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะ
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การวัดผลการเรียนรู้เป็นการวัดผลตามตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะ
เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น
ตารางที่ 31 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอน ต่อความแตกต่างในการทำ�งาน
		 ของครูทนี่ �ำ กรอบสมรรถนะไปใช้ในงานการออกแบบหน่วยการเรียนรูก้ ารจัดการเรียน
		 การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร

- หลักสูตรฐานสมรรถนะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า และเปิดโอกาสครูให้ได้คิดวิธี
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
- ครูมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
- ครู มี ก ารเรี ย นรู้ โ ดยร่ ว มมื อ กั น ในการเปลี่ ย นแปลงตนเองเพื่ อ พั ฒ นาการ
จัดการเรียนการสอน
- มีเทคนิคการสอน การใช้สื่อและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาขยันทำ�กิจกรรมที่ทำ�ให้
นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น
- ครูมีความเครียดกับเนื้อหาวิชาลดลง

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 31 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอน ต่อความแตกต่างในการทำ�งาน
		 ของครูที่นำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียน
		 การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน

ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
- จัดทำ�แผนการเรียนรู้ที่ละเอียดมากขึ้น
- ออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสมรรถนะ
- ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนสนุกสนาน สนใจเรียนมากขึ้น
- นักเรียนได้ทำ�งานเป็นกลุ่มมากขึ้น
- ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนที่กำ�หนดไว้มากขึ้น ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนเกิดสมรรถนะ
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้
- การประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก
- ผู้บริหารบูรณาการสมรรถนะกับนโยบายของโรงเรียน
- การจัดการเรียนการสอนตามกรอบสมมรรถนะหลัก นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือ
ปฏิบัติมากขึ้น
- การจัดการเรียนการสอนต้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะ ส่วนมากเป็นกิจกรรมที่
นักเรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติจริง
- การวัดผลการเรียนรูน้ นั้ เป็นการรวมการวัดผลตัวชี้วดั กับการวัดสมรรถนะเข้า
ด้วยกัน
- มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ เช่น ประเมินเรือ่ ง
การพูดหน้าชั้นของนักเรียนได้เลย เพราะมีกิจกรรมนี้บ่อยครั้งขึ้น ไม่ต้องนัด
นักเรียนมาสอบพูดหน้าชั้นอีก

จากตารางที่ 31 ข้อแตกต่างในการทำ�งานของครูในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
ในด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นโดยสรุปว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า
และเปิดโอกาสให้ครูได้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ครูมี
การเปลี่ยนแปลงตัวเองในการวางแผนการออกแบบการเรียนรู้ ครูเรียนรู้โดยร่วมมือกัน
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีเทคนิคในการสอน การใช้สื่อและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา
ครูมีความเครียดกับเนื้อหาวิชาลดลง ขยันทำ�กิจกรรมที่ทำ�ให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติ
ที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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กลุ่มครูผู้สอน พบว่า ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ละเอียดมากขึ้น ออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสมรรถนะ และออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนสนุกสนาน สนใจเรียนมากขึ้น ได้ทำ�งานเป็นกลุ่มมากขึ้น ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
ที่กำ�หนดไว้มากขึ้น ครูสอนตามกรอบสมมรรถนะหลัก จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ
นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการรวมการวัดผล
ตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะเข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ
การประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก
ตารางที่ 32 ข้อคิดเห็นของกลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต่อแนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุน
		 ให้ครูจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ และการนำ�แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน
		
ผู้ให้ข้อมูล
ความคิดเห็น
กลุ่มผู้บริหาร

- ใช้แนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนการจัดการ
เรียนรู้และการนำ�แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน
- การประชุมอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ
- ใช้กระบวนการ PLC ตั้งแต่การเขียนแผน ไปสังเกตการสอน และการสะท้อน
ผลร่วมกัน
- ใช้การ Open Class โดยเข้าไปสังเกตการสอนในชั้นเรียน ที่ทำ�ให้เห็นผลการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนขึ้น
- การนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ
- ส่งเสริมการแบ่งปันการจัดกิจกรรมของคณะครู
- การสนับสนุนสื่อในการจัดกิจกรรม
- การแนะนำ�ในการเขียนแผนการสอน
- การตรวจสอบและการจัดทีมงานช่วยเหลือ แนะนำ�ครู

จากตารางที่ 32 พบว่า กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นโดยสรุปว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษาใช้แนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนการสอนและการนำ�แผน
การสอนไปใช้ในห้องเรียน โดยการประชุมอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ สร้างความเข้าใจ ใช้กระบวนการ PLC
ตัง้ แต่การเขียนแผน ไปสังเกตการสอน และมาสะท้อนผลร่วมกัน ใช้การ Open Class โดยเข้าไปสังเกต
การสอนในชัน้ เรียน ทีท่ �ำ ให้เห็นผลการเปลีย่ นแปลงได้อย่างชัดเจนขึน้ มีการนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ
ส่งเสริมการแบ่งปันการจัดกิจกรรมของคณะครู การสนับสนุนสื่อในการจัดกิจกรรม การแนะนำ�ใน
การเขียนแผนการสอน การตรวจสอบและการจัดทีมงานช่วยเหลือ แนะนำ�ครู
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ตารางที่ 33 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาต่อปัญหา อุปสรรคที่พบในการกำ�กับดูแล
		 ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำ�งานของครู และการให้คำ�แนะนำ�/วิธีการแก้ไข ในด้าน
		 การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการกำ�กับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำ�งานของครู
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
- ครูไม่เข้าใจ ครูไม่มั่นใจ และครูไม่รู้
- เป็นปัญหาที่เห็นว่าครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร เพราะมองว่าเป็น
เรื่องไกลตัว
- จำ�เป็นต้องมีผรู้ ใู้ นโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน เพือ่ พาครูในโรงเรียนทำ�
- ยังไม่ได้ปรับหลักสูตร และไม่ได้วเิ คราะห์หลักสูตรให้เข้ากับสมรรถนะ ทำ�ให้ยาก
มากเวลาวางแผน
การออกแบบการจัดการเรียนการสอน
- ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำ�แผนการสอนที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้
- ช่วงแรกใช้คมู่ อื เป็นหลัก และยึดติดกับตัวอย่างในคูม่ อื ทำ�ให้ไม่มคี วามหลากหลาย
ในการออกแบบ
- ครูหลายท่าน ยังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำ�นักพิมพ์ตามหนังสือ ทำ�ให้
นำ�สมรรถนะไปใช้ได้ยาก
- แก้ไขโดยนำ�วิธกี ารออกแบบการเรียนการสอน ผูกกับการประเมินผลการปฏิบตั ิ
การของครู
การวัดและประเมินผล
- การประเมินสมรรถนะนักเรียนจะเกิดสมรรถนะที่ต้องการหรือไม่
- วิธีการในการวัดผลประเมินผลควรเป็นอย่างไร
- ครูมีปัญหาในการออกแบบการวัดและประเมินผล
- การประเมินยังไม่น่าเชื่อถือ เพราะครูบางส่วนยังไม่รู้ และครูยังไม่มั่นใจ
วิธีการแก้ไข
- แก้ไขโดยนำ�วิธีการออกแบบการเรียนการสอน ผูกกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติการของครู
- กำ�หนดการวัดประเมินผล แบ่งออกเป็นระยะ ๆ เป็นรายเดือน โดยให้ครูได้
ลองค้นหาจากอินเทอร์เน็ต และนำ�ข้อสอบมาปรับใช้
- ผู้บริหารแก้ไขโดยช่วยครูทำ�งาน บางครั้งออกแบบให้เห็นว่า
ต้องง่ายและเชื่อถือได้
- จำ�เป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน เพื่อพาครูในโรงเรียนทำ�
- ใช้ DLTV ในการพัฒนาครู จดบันทึกแล้วสรุปกับนักเรียน และใช้แบบการวัด
และประเมินผล
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จากตารางที่ 33 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นต่อปัญหาอุปสรรคที่พบในการกำ�กับ
ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำ�งานของครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ครูไม่เข้าใจ ครูไม่มั่นใจ
และครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ยังไม่ได้ปรับหลักสูตร
และไม่ได้วเิ คราะห์หลักสูตรให้เข้ากับสมรรถนะทำ�ให้ยากต่อการวางแผนการสอน ด้านการออกแบบ
การเรียนการสอน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำ�แผนการสอนที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้
โดยในช่วงแรกใช้คมู่ อื เป็นหลัก และยึดติดกับตัวอย่างในคูม่ อื ทำ�ให้ไม่มคี วามหลากหลายในการออกแบบ
ครูหลายคนยังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำ�นักพิมพ์ตามหนังสือ ทำ�ให้นำ�สมรรถนะไปใช้ได้ยาก
วิธกี ารแก้ไข พบว่า ใช้วธิ กี ารออกแบบการเรียนการสอน ผูกกับการประเมินผลการปฏิบตั กิ ารของครู
กำ�หนดการวัดประเมินผลเป็นระยะ ๆ รายเดือน โดยให้ครูได้ลองค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
และนำ�ข้อสอบมาปรับใช้ ผู้บริหารช่วยครูทำ�การวางแผนและออกแบบให้เห็นว่า ต้องง่ายและ
เชื่อถือได้ ซึ่งจำ�ป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน เพื่อพาครูในโรงเรียนทำ� ใช้ระบบสถานีวิทยุ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television : DLTV ในการพัฒนาครู
จดบันทึกแล้วสรุปกับนักเรียน และใช้แบบการวัดและประเมินผล
ตารางที่ 34 ข้อคิดเห็นของกลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต่อช่วงการเปลีย่ นผ่านของการพัฒนาหลักสูตร
		 ฐานสมรรถนะ
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร

- ควรปรับตารางเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) โดยบูรณาการกลุม่ สาระการเรียนรู้
ที่คำ�นึงถึงสมรรถนะเป็นหลัก
- ควรทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะ เขียนรายละเอียดสมรรถนะย่อยไปสูส่ มรรถนะหลัก แบ่ง
เป็นช่วงชั้นและให้โรงเรียนมีอิสระด้านหลักสูตร
- กระทรวงศึกษาธิการควรลดกลุ่มสาระการเรียนรู้ลง
- ควรมีตั้งแต่ระดับปฐมวัย
- การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเหมาะสมกับเด็กเล็ก เพราะสมรรถนะจะเห็นชัดเจนกว่า
- ใช้ควบคู่ไปกับตัวชี้วัด
- 10 สมรรถนะเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ จึงควรมีสมรรถนะย่อยให้เกิดความชัดเจนใน
แต่ละระดับชั้น ซึ่งครูจะได้ไม่ต้องกังวลว่าต้องทำ�ครบทุกสมรรถนะในกิจกรรมเดียว
- การสอนให้เด็กมีสมรรถนะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ทำ�ให้เด็กเรียนรู้
ในระดับสูงได้รวดเร็ว
- การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเหมาะสมกับเด็ก
- จะนำ�ไปใช้ต่อในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) แต่ชั้นอื่น ๆ
จะยังคงใช้กรอบเดิม อีก 3-5 ปี จะเห็นผลการเปรียบเทียบนักเรียน
- นำ�เกณฑ์การประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับนักเรียนด้วย
- ใช้ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลผลการใช้สมรรถนะ
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 34 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาต่อช่วงการเปลี่ยนผ่านของการพัฒนาหลักสูตร
		 ฐานสมรรถนะ (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร

การดำ�เนินการต่อไป
- ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนครูกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน
- นำ�สมรรถนะไปใช้ต่อควบคู่กับตัวชี้วัดเดิม โดยเน้นกิจกรรมที่เด็กนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงให้มากขึ้น
- จะดำ�เนินการให้ครบทุกชั้น โดยจะเริ่มจากชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ก่อน
- นำ�สมรรถนะมาใช้เป็นบางตัว และจะเริ่มดำ�เนินการในระดับอนุบาล 3 ด้วย
เพื่อเป็นการส่งต่อในช่วงเปลี่ยนผ่าน
- ใช้การประเมินตามสภาพจริง ไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค

จากตารางที่ 34 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือรอยต่อของการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ควรดำ�เนินการปรับตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3)
โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คำ�นึงถึงสมรรถนะเป็นหลัก ควรทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะ
เขียนรายละเอียดสมรรถนะย่อยไปสูส่ มรรถนะหลัก แบ่งสมรรถนะเป็นช่วงชัน้ และให้โรงเรียนมีอสิ ระ
ด้านหลักสูตร จึงควรมีสมรรถนะย่อยเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในแต่ละระดับชัน้ ควรลดกลุม่ สาระการเรียนรูล้ ง
เพราะของเดิมมีมากเกินไป ควรดำ�เนินการตั้งแต่ระดับปฐมวัย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เหมาะสมกับเด็กเล็กเพราะสมรรถนะจะเห็นชัดเจนกว่า การสอนให้เด็กมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ทำ�ให้เด็กเรียนรู้ในระดับสูงได้รวดเร็ว อยากนำ�ไปใช้ต่อโดยควบคู่
ไปกับตัวชี้วัด แต่ระดับชั้นอื่น ๆ จะยังคงใช้กรอบเดิม 10 สมรรถนะนี้เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรมี
สมรรถนะย่อยให้เกิดความชัดเจนในแต่ละระดับชัน้ และนำ�เกณฑ์การประเมินสมรรถนะไปบังคับใช้กบั
นักเรียนด้วย คูม่ อื มีสว่ นทำ�ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจทีต่ รงกันและควรใช้ความรูด้ า้ นการวิจยั เพือ่ เก็บ
ข้อมูลการใช้สมรรถนะ
ด้านการดำ�เนินการต่อเนือ่ ง พบว่า กลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะนำ�สมรรถนะไปใช้ตอ่ ควบคูก่ บั
ตัวชีว้ ดั เดิม เน้นกิจกรรมทีป่ ระยุกต์ใช้ในชีวติ จริงให้มากขึน้ ควรมีสมรรถนะย่อยเพือ่ ให้เกิดความชัดเจน
ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งครูจะได้ไม่ต้องกังวลว่าต้องทำ�ครบทุกสมรรถนะในกิจกรรมเดียว จะจัดทำ�ครบ
ทุกชัน้ โดยจะเริม่ จากระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ก่อน นำ�สมรรถนะมาใช้เป็นบางตัวและ
จะเริ่มทำ�ในระดับอนุบาล 3 ด้วย เพื่อเป็นการส่งต่อในช่วงเปลี่ยนผ่าน ใช้การประเมินตามสภาพจริง
ไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 35 ข้อคิดเห็นของกลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และกลุม่ ครูผสู้ อนต่อสิง่ สำ�คัญ 3 ประการแรก
		 ทีต่ อ้ งทำ�ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้บริหาร

ความคิดเห็น
ประการที่ 1

ประการที่ 2
ประการที่ 3

กลุ่มครูผู้สอน

ประการที่ 1
ประการที่ 2
ประการที่ 3

การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะให้ชัดเจน ผู้บริหารให้
การสนับสนุนและมีความรู้อย่างชัดเจน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้
มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching และ มีพี่เลี้ยง
มาช่วยเติมเต็มความรู้ เพิ่มความชัดเจนในการออกแบบการเรียน
การสอน มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำ�แนะนำ�
การมีคู่มือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรม
ที่นำ�ไปสู่สมรรถนะ และแผนการสอน
การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารเห็นความสำ�คัญ
ความร่วมมือของครูทกุ คนในโรงเรียน ครูตอ้ งเปิดใจ ศรัทธา และใฝ่รู้
การปรับความคิดเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ยอมรับเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ผู้บริหารต้องเห็นความสำ�คัญ
ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา และใฝ่รู้
มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำ�แนะนำ�อย่างจริงใจ

จากตารางที่ 35 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า สิ่งสำ�คัญ 3 ประการแรกที่ต้องทำ�เพื่อ
ให้การดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จ ประการที่ 1 การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
ให้ชัดเจน ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีความรู้อย่างชัดเจน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ มีการรวม
กลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching และมีพี่เลี้ยงมาช่วยเติมเต็มความรู้ เพิ่มความชัดเจน
ในการออกแบบการเรียนการสอน มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำ�แนะนำ� ประการที่ 2
การมีคู่มือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ มีตัวอย่างกิจกรรมที่นำ�ไปสู่สมรรถนะและ
แผนการจัดการเรียนรู้ ประการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารเห็นความสำ�คัญ
ความร่วมมือของครูทกุ คนในโรงเรียน ครูตอ้ งเปิดใจ ศรัทธา และใฝ่รู้ การปรับความคิดเปิดรับสิง่ ใหม่ ๆ
ยอมรับเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ด้านความคิดเห็นครูผู้สอน พบว่า ประการที่ 1 ผู้บริหารต้องเห็นความสำ�คัญ ประการที่ 2
ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ และประการสุดท้ายคือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือให้
คำ�แนะนำ�
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 36 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอนต่อสิ่งที่โรงเรียนต้องการ
		 ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร

- ผูเ้ ชีย่ วชาญ/พีเ่ ลีย้ งทีส่ ามารถให้ความชัดเจนในการออกแบบการเรียนการสอน
ที่มีความรู้ความเข้าใจจริง ๆ เป็นผู้มาให้ความรู้
- คูม่ อื การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทคนิค/
กลยุทธ์ในการนำ�สมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
- การแบ่งย่อยแต่ละสมรรถนะ เพื่อให้ครูหยิบไปใช้งานได้มากขึ้น
- ตัวอย่างแผนการสอนกลางทีเ่ ชือ่ มโยงสมรรถนะ และรูปแบบการสอนสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้ครูนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนตนเอง
- การวัดและประเมินผลยังไม่ชดั เจน ถ้าสามารถทำ�ให้ชดั ขึน้ ได้จะช่วยครูได้มาก
- มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพิ่มแหล่งค้นคว้าหาความรู้ มีแหล่ง
การเรียนรู้ Online ที่ครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและสื่อสารกับภาคีและ
ผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มครูผู้สอน

- มีผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะ
- ตัวอย่างแผนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระ และเผยแพร่การสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะ
- ตัวอย่างแผนการสอนควรยืดหยุ่นได้ โดยเชื่อมั่นในตัวครู
- การสอบ O-NET กับการประเมินสมรรถนะควรมีความเชื่อมโยงกัน
- มีแนวทางการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
- งบประมาณในการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน
- เทคโนโลยีเข้าถึงได้ยาก ควรนำ�เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ดา้ นการวัดประเมินผล
และใช้กระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนรู้
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากตารางที่ 36 ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ/พี่เลี้ยงที่สามารถให้
ความชัดเจนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจจริง ๆ เป็นผูม้ าให้ความรู้
มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำ�
สมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำ�วันมีการแบ่งย่อยแต่ละสมรรถนะ เพื่อให้ครูหยิบไปใช้งานได้มากขึ้น
มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กลางที่เชื่อมโยงสมรรถนะ และรูปแบบการสอนสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้ครูนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง การวัดและ
ประเมินผลยังไม่ชัดเจน ถ้าสามารถทำ�ให้ชัดขึ้นได้จะช่วยครูได้มาก ควรมีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เพิม่ แหล่งค้นคว้าหาความรู้ มีแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ทคี่ รูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
และสื่อสารกับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มครูผู้สอน พบว่า ควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำ�ชี้แนะ มีตัวอย่างแผนการสอน แนวทาง
การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ และเผยแพร่การสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะ
ตัวอย่างแผนการสอนควรยืดหยุน่ ได้ และเชือ่ มัน่ ในตัวครู การสอบ O-NET กับการประเมินสมรรถนะ
ควรมีความเชือ่ มโยงกัน มีแนวทางการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
มีการจัดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน เทคโนโลยีเข้าถึงได้ยากจึงควรนำ�เทคโนโลยี
มาใช้ประโยชน์ด้านการวัดประเมินผล และใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้
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ตารางที่ 37 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับบทบาทของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาหลักสูตร
		 ฐานสมรรถนะและกรอบสมรรถนะไปใช้
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร

หน่วยงานที่พัฒนาหลักสูตร
- การจัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ ควรคำ�นึงถึง
สภาพบริบทของแต่ละท้องถิน่ ทีม่ คี วามแตกต่างกันในการออกแบบหลักสูตรและ
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- จัดทำ�คู่มือสมรรถนะแล้วประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
- อบรมให้ความรู้ในเรื่องสมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดจากแผนการสอน
เดิม เพื่อเติมสถานการณ์ต่าง ๆ
- กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน
- เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กศึกษาต่อ
โดยการใช้สมรรถนะ ปรับค่านิยมเกี่ยวกับ O-NET
- พัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะให้กบั ครูและโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
- กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน
- ปรับระเบียบการใช้งบประมาณให้รวดเร็วในการสนับสนุนการสอน แก้ระเบียบ
พัสดุที่ยุ่งยาก และควรยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน
- พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
- ลดนโยบายที่ซํ้าซ้อน
- กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน
- ส่วนกลางลดการสัง่ การ แต่ให้ทอ้ งถิน่ บริหารจัดการด้วยตนเอง โดยส่งเสริมความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ
- อบรมให้ความรูก้ บั ครูเกีย่ วกับกรอบสมรรถนะ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้อง
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ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน หน่วยงานที่พัฒนาหลักสูตร
- ปรับเกณฑ์การวัดผลประเมินผลระดับประถมศึกษาเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน และใช้
การประเมินตามสภาพจริง
กระทรวงศึกษาธิการ
- การสร้างข้อทดสอบทีต่ อบสนองต่อบริบทพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามหลากหลาย และควรวัด
ตามพัฒนาการ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
- การสนับสนุนจากผู้บริหารการกำ�หนดนโยบายในระยะยาวและต่อเนื่อง และ
ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ
จากตารางที่ 37 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกรอบสมรรถนะไปใช้ และมีความเห็น
โดยสรุป ดังนี้
หน่วยงานที่พัฒนาหลักสูตร การจัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะ
ไปใช้ ควรคำ�นึงถึงสภาพบริบทของแต่ละท้องถิ่น การออกแบบหลักสูตรและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล จัดทำ�คู่มือสมรรถนะแล้วประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อบรมให้ความรู้ในเรื่อง
สมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนสอดคล้องกัน
ทุกหน่วยงาน เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กศึกษาต่อ
โดยการใช้สมรรถนะ ปรับค่านิยมเกีย่ วกับ O-NET พัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม
สมรรถนะให้กับครูและโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุก
หน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณให้รวดเร็วในการสนับสนุนการสอน แก้ระเบียบพัสดุที่
ยุ่งยาก มีความจำ�กัด และควรยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน การพัฒนาส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ลดนโยบายที่ซํ้าซ้อน กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ส่วนกลางลดการสั่งการ แต่ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วย
ตนเอง โดยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ การอบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับ
กรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
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ด้านความคิดเห็นกลุ่มครูผู้สอน พบว่า หน่วยงานที่พัฒนาหลักสูตร ควรปรับเกณฑ์
การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษาเป็น ผ่าน ไม่ผา่ น และใช้การประเมินตามสภาพจริง กระทรวง
ศึกษาธิการ ควรรสร้างข้อทดสอบที่ตอบสนองต่อบริบทพื้นที่ที่มีความหลากหลาย และควรวัดและ
ประเมินผลตามพัฒนาการ หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ควรมีการสนับสนุนจากผู้บริหาร
มีการกำ�หนดนโยบายในระยะยาวและต่อเนือ่ ง และควรมีความชัดเจนเกีย่ วกับความรูด้ า้ นสมรรถนะ
ตารางที่ 39 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำ�หรับโรงเรียนอืน่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร - ควรส่งแบบสอบถามประเมินหลักสูตรอิงมาตรฐาน พ.ศ. 2551 เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
เริ่มต้นก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
- ควรมีความชัดเจนของสมรรถนะและแนวทางการดำ�เนินการ
- ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study และควรมีกจิ กรรมกระตุน้ ครูให้มาก
- การพัฒนาครู ผูร้ ับผิดชอบไม่ได้พบกับผู้ปฏิบัตโิ ดยตรง มีการส่งต่อเป็นช่วง ๆ
เช่น ศึกษานิเทศก์ ทำ�ให้เกิดความคลาดเคลือ่ น เมือ่ ต้องไปตรวจ นิเทศ ติดตาม
ทำ�ให้เข้าใจผิดและปฏิบัติผิดทาง ดังนั้น ต้องการผู้รู้จริง มาบอกวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
- ควรมีเว็บไซต์กลางในการสืบค้นข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัด
การเรียนการสอน
- หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
- เมื่อมีหลักสูตรควรต้องจัดทำ�คู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู
- ระบุแหล่งเรียนรู้และหนังสือประกอบที่ครูค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
- สือ่ และแหล่งเรียนรูป้ ระกอบการเรียนการสอน เมือ่ ใช้แล้ว ต้องมีแบบประเมิน
ผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยส่งตรงเข้าส่วนกลาง เพื่อติดตามและ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ
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จากตารางที่ 38 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความคิดเห็นว่า ควรมีการประเมินหลักสูตร
เดิมเพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ควรมีความชัดเจนของสมรรถนะและแนวทางการ
ดำ�เนินการ ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study ควรมีกจิ กรรมกระตุน้ ครูให้มาก การพัฒนาครู
ส่วนใหญ่ผรู้ บั ผิดชอบไม่ได้พบกับผูป้ ฏิบตั โิ ดยตรง มีการส่งต่อเป็นช่วง ๆ เช่น ศึกษานิเทศก์ ทำ�ให้คลาด
เคลือ่ น เมือ่ ต้องไปตรวจ นิเทศ ติดตาม เกิดความเข้าใจผิดและปฏิบตั ผิ ดิ ทาง จึงต้องการผูร้ จู้ ริงมาบอก
วิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง ควรมีเว็บไซต์กลางในการสืบค้นข้อมูล หรือแลกเปลีย่ นข้อมูลในการจัดการเรียนการ
สอน หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ เพือ่
การทำ�งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เมื่อมีหลักสูตรควรต้อง
จัดทำ�คูม่ อื การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กบั ครู ระบุแหล่งเรียนรูแ้ ละหนังสือประกอบทีจ่ ะช่วยให้ครู
ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ควรมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน ควรประเมินผล
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะและส่งตรงเข้าส่วนกลาง เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ
ตารางที่ 39 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผ้สู อน ต่อการเลือกแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
		 ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร (แนวทางที่ 1-4)
ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มครูผู้สอน

ความคิดเห็น
- ครูเลือกแนวทางที่ 1 เพราะสะดวก ง่าย ไม่เพิ่มภาระงานครู
- ครูเลือกทั้ง 4 แนวทางเนื่องจากสอนเด็กหลายระดับชั้น
- ครูเลือกแนวทางที่ 1 ใช้กบั ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1-2 และแนวทางที่ 3
นำ�มาใช้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เลือกแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 3
- เลือกแนวทางที่ 1 และ 2 เพราะครูมีความพร้อมและเข้าใจ

จากตารางที่ 39 พบว่า ครูสว่ นใหญ่เลือกใช้แนวทางที่ 1 เพราะสะดวก ง่าย ไม่เพิม่ ภาระงาน
ครู รองลงมาคือ แนวทางที่ 3 แนวทางที่ 2 และทั้ง 4 แนวทาง โดยการใช้หลักการเลือกแนวทาง
ที่สามารถนำ�มาใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
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ตารางทื่ 40 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อแนวทางอื่น ๆ ในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
		 ในการพัฒนาผู้เรียน
ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มครูผู้สอน

ความคิดเห็น
-

ใช้กระบวนการคิด 9 ขั้นกับแนวทางที่ 1
ใช้ GPASS ควบคู่กับสมรรถนะ
ใช้หลักการบูรณาการกับแนวทางสมรรถนะที่กำ�หนด
วิพากย์แผนการสอนโดยครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นิเทศการเรียนการสอน
ประชุมวางแผนและเลือกแนวทางสมรรถนะ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทดลองสอน
ประชุมแลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

จากตารางที่ 40 พบว่า ครูใช้แนวทางกระบวนการคิด 9 ขัน้ กับแนวทางที่ 1 ใช้ GPASS ควบคู่
กับสมรรถนะ ใช้หลักการบูรณาการกับแนวทางสมรรถนะที่กำ�หนด ประชุมวางแผนการดำ�เนินงาน
และคัดเลือกแนวทางในการสอน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน วิพากย์
แผนการสอนโดยครูผสู้ อนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 นิเทศการเรียนการสอน ประชุมวางแผน
และเลือกแนวทางสมรรถนะ (PDCA) ออกแบบ ทดลองสอน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ตารางที่ 41 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อลำ�ดับขั้นตอนในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
		 ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละแนวทาง
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เคียงคู่กัน และใช้ Open Class ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง
- ประชุมร่วมกันในการออกแบบการสอนแต่ละแนวทาง
- ประชุมวิเคราะห์ผู้เรียน ร่วมออกแบบกิจกรรมและแนวทางการสอน
- ประชุมวางแผนการดำ�เนินการและคัดเลือกแนวทางการสอน วิพากษ์แผนการสอน
และนิเทศการสอน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

185

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากตารางที่ 41 พบว่า กลุ่มครูผู้สอน มีลำ�ดับขั้นตอนในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแนวทาง (แนวทางที่ 1-4) โดยใช้วิธีการ
ร่วมประชุมวางแผนคัดเลือกและออกแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน
เคียงคู่กัน และใช้ Open Class ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการวิพากษ์และ
การนิเทศกำ�กับติดตามการเรียนการสอน
ตารางที่ 42 ข้อคิดเห็นของกลุม่ ครูผสู้ อนต่อรายการสมรรถนะและข้อมูลเกีย่ วกับสมรรถนะในคูม่ อื
		 ต่อการออกแบบการเรียนการสอนและรายละเอียดที่ต้องการให้มีเพิ่มเติมในคู่มือ
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - รายละเอียดของสมรรถนะในคู่มือช่วยให้ทำ�งานได้
- กรอบสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตัวอย่างแผนการจัด
การเรียนรู้ ตามลำ�ดับ
- รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือช่วยครูได้มาก
- คู่มือทำ�ให้ครูออกแบบการเรียนการสอนได้ละเอียดขึ้น
- ข้อมูลที่ใช้มากที่สุดในคู่มือ ได้แก่ แนวทางจัดกิจกรรมโดยใช้สมรรถนะ
- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือช่วยครูได้ดี
- คู่มือช่วยครูในการทำ�งานได้
- ข้อมูลที่ใช้มากที่สุดในคู่มือ ได้แก่ กรอบสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และ
ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน ตามลำ�ดับ
- ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการให้เพิ่มเติมในคู่มือ
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเพิ่มแนวทาง
ในการนำ�สมรรถนะไปใช้
จากตารางที่ 42 พบว่า กลุ่มครูผู้สอน มีความเห็นว่า รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับ
สมรรถนะช่วยในการออกแบบการเรียนการสอนได้ และใช้ข้อมูลในคู่มือมากที่สุด 3 ลำ�ดับ ได้แก่
กรอบสมรรถนะ รองลงมาคือ หลักการและแนวทาง ความเชื่อมโยงสมรรถนะ แนวทางจัดกิจกรรม
โดยใช้สมรรถนะและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามลำ�ดับ ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการ
ให้เพิ่มเติมในคู่มือ คือ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลโดยใช้สมรรถนะ และเพิ่มแนวทางในการนำ�สมรรถนะไปใช้
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ตารางที่ 43 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อปัญหาในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบ
		 และการจัดการเรียนการสอน และมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มครูผู้สอน

ความคิดเห็น
ปัญหา : การจัดกิจกรรมให้ตรงกับสมรรถนะ
การแก้ไข : ปรึกษาคณะผู้บริหาร มี Coach คอยช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ปัญหา : การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
การแก้ไข : เชื่อมสมรรถนะให้เข้ากับกิจกรรม
ปัญหา :
		
การแก้ไข :
ปัญหา :
		
การแก้ไข :

เวลาในการจัดกิจกรรมมีจ�ำ กัด การวัดและประเมินผลสมรรรถนะ
ยังไม่ชัดเจน
ยืดหยุ่นเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมสมรรถนะ
ความไม่แน่ใจในความสอดคล้องกับสมรรถนะ และการใช้เวลาใน
การจัดการเรียนการสอน
การเชื่อมโยงสมรรถนะ

ปัญหา : การเชื่อมโยงสมรรถนะ
การแก้ไข : ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น Youtube
		 เพื่อหากิจกรรมที่จะนำ�กรอบสมรรถนะเข้าไปเชื่อมโยง
จากตาราง 43 พบว่ า คณะครู ผู้ ส อนพบปั ญ หาในการนำ � กรอบสมรรถนะไปใช้
ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้ตรงกับสมรรถนะ การเชือ่ มโยง
สมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีจำ�กัด
การวัดและประเมินผลสมรรถนะยังไม่ชัดเจน และไม่แน่ใจในความสอดคล้องกับสมรรถนะ
ด้านการแก้ไขปัญหา พบว่า สิ่งที่คณะครูผู้สอนดำ�เนินการ ได้แก่ ปรึกษาคณะผู้บริหาร
มี Coach คอยช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมโยงสมรรถนะให้เข้ากับกิจกรรม ยืดหยุ่นเวลาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมสมรรถนะ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น
Youtube เพื่อหากิจกรรมที่จะนำ�กรอบสมรรถนะเข้าไปเชื่อมโยง
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ตารางที่ 44 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อจุดใดง่ายที่สุดและยากที่สุดในการออกแบบการเรียน
		 การสอนฐานสมรรถนะ
ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มครูผู้สอน

ความคิดเห็น
จุดที่ง่ายที่สุด
- มีเป้าหมายสมรรถนะที่ชัดเจน
- มีแนวทางในการจัดกิจกรรมทีช่ ดั เจน และหลากหลายตามบริบทของโรงเรียน
ความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง
- สมรรถนะมีลักษณะเป็นความคิดรวบยอด ไม่มีรายละเอียดแบบตัวชี้วัด
จึงไม่มกี รอบของการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทีห่ ลากหลาย
ตรงกับพัฒนาการของนักเรียน
ยากที่สุด
- การออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับสมรรถนะ
- การประเมินตามสมรรถนะที่กำ�หนดไว้

จากตาราง 44 คณะครูมีความเห็นสอดคล้องกันว่า จุดที่ง่ายที่สุด คือ การมีเป้าหมาย
สมรรถนะที่ชัดเจน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและหลากหลายตามบริบทของโรงเรียน
ความพร้อมของนักเรียน ผูป้ กครอง สมรรถนะเป็นสิง่ ทีบ่ อกมาเป็นความคิดรวบยอด ไม่มรี ายละเอียด
แบบตัวชี้วัด จึงไม่มีกรอบการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายตรงกับ
พัฒนาการของนักเรียน จุดยากทีส่ ดุ คือ การออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับสมรรถนะ และการประเมินผล
ตามสมรรถนะที่กำ�หนดไว้
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ตารางที่ 45 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อผลกระทบที่เด็กได้รับจากการนำ�กรอบสมรรถนะ
		 ไปใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน
ผู้ให้ข้อมูล

ความคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน

การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ส่งผลต่อเด็กอย่างไร
- เด็กเกิดสมรรถนะ สามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้ กล้าแสดงออก กล้าคิด
กล้าทำ�
การส่งผลต่อเด็กในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสมรรถนะ
- เด็กเกิดเจตคติที่ดี สนุกกับการเรียน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่หลากหลาย ผลที่ได้
ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน
- ดูจากความสามารถที่นักเรียนแสดงออก และนักเรียนนำ�สิ่งที่เรียนรู้ที่โรงเรียน
ไปทำ�ซํ้าที่บ้าน
- การใฝ่รใู้ ฝ่เรียนของนักเรียนเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั นักเรียนทีไ่ ม่คอ่ ยสนใจ
เรียนก็แสดงความสนใจในการเรียนมากขึน้ ผูป้ กครองชืน่ ชมเมือ่ นักเรียนนำ�สิง่
ที่เรียนที่โรงเรียนไปทำ�ซํ้าที่บ้าน

จากตาราง 45 กลุ่มครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
ในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กเกิดสมรรถนะ สามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้
กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ� ส่วนผลในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสมรรถนะ ได้แก่ นักเรียน
เกิดเจตคติทดี่ ี สนุกกับการเรียน ซึง่ ทัง้ หลายนีเ้ กิดจากกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ผลทีไ่ ด้สว่ นใหญ่เกิดจาก
การลงมือปฏิบัติของผู้เรียน
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ตารางที่ 46 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของครูจากการนำ�กรอบ
		 สมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน
ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มครูผู้สอน

ความคิดเห็น
ด้านการออกแบบการเรียนการสอน
– ครูมีมุมมองกว้างขึ้นสามารถแตกแขนงความคิด และครูออกแบบแผนการจัด
การเรียนได้ เพื่อตรวจสอบให้เกิดสมรรถนะ ปรับเพิ่มกิจกรรมการสอนจาก
แผนการสอนเดิม
- ครูคดิ กิจกรรมให้มคี วามหลากหลายและจำ�นวนมากขึน้ เพือ่ ให้ตรงกับสมรรถนะ
ทีต่ ง้ั ไว้ ต้องมีการตัง้ ปัญหา สถานการณ์เพือ่ ให้นกั เรียนได้ทดลองแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  
- เห็นความเชื่อมโยงของวิชาที่สอนกับวิชาอื่น
- ครูต้องคิดกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติจริงมากขึ้น รวมทั้งต้องจัดกิจกรรม
ปัญหา  หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงเพื่อให้นักเรียนนำ�ความรู้ที่เรียน
มาแก้ปัญหา 
ด้านพฤติกรรมครู  
- ครูกระตือรือร้น พบกลุ่มเพื่อนครูมากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้มากขึ้น
- ครูมีความสุขเพราะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน  
- ครูเขียนแผนได้ดีขึ้น การจัดการเรียนรู้และมีความหลากหลายมากขึ้น  
ด้านความรู้สึก เจตคติต่อการสอนและต่อนักเรียน  
- ครูเสียสละ มีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนสนุก และได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมต่อยอดการพัฒนา
- เปลี่ยนจากที่เคยใช้แต่หนังสือสอน มาใช้กิจกรรมที่นักเรียนต้องลงมือทำ�
นักเรียนที่ครูเคยมองว่าทำ�อะไรไม่ได้กลับแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ให้เห็นถึง
ความสามารถของเขาที่ครูไม่เคยเห็น
ช่วงเปลีย่ นผ่าน/รอยต่อของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลังจากทดลอง
- จะดำ�เนินการจัดกิจกรรมต่อ เพราะเห็นความสำ�คัญ และอยากให้ครูคนอื่น
เห็นความสำ�คัญและนำ�ไปใช้
- ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร แต่โดยส่วนตัวอยากทำ�ต่อ เพราะสอนง่ายขึ้น เนื่องจาก
นักเรียนที่เคยมีปัญหาพฤติกรรมน้อยลง นักเรียนที่เคยไม่สนใจเรียนก็อยาก
เรียนมากขึ้น
- อยากทำ�แต่ภาระงานเยอะคงไม่สะดวก
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จากตาราง 46 กลุ่มครูผู้สอน มีการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการออกแบบการเรียนการสอน
ครูมีมุมมองกว้างขึ้นสามารถแตกแขนงความคิด และครูออกแบบแผนการจัดการเรียนได้ ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการสอนจากแผนการสอนเดิม คิดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและจำ�นวนมากขึ้นเพื่อ
ให้ตรงกับสมรรถนะทีต่ งั้ ไว้ ต้องมีการตัง้ ปัญหา สถานการณ์เพือ่ ให้นกั เรียนได้ทดลองแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล คณะครูเห็นความเชือ่ มโยงของวิชาทีส่ อน
กับวิชาอืน่ ด้านพฤติกรรมครู คณะครูมคี วามกระตือรือร้น มีการพบพูดคุยกับกลุม่ ครูมากขึน้ เพือ่ พัฒนา
ตนเอง และใฝ่เรียนรู้มากขึ้น ด้านความรู้สกึ เจตคติต่อการสอนและต่อเด็ก คณะครูมีความเสียสละ
มีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนสนุก และได้รู้จักนักเรียนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมต่อยอดการพัฒนา
ส่วนด้านความคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนโดยสรุป เกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่าน/รอยต่อของ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลังจากทดลอง พบว่า ครูจะดำ�เนินการจัดกิจกรรมต่อ เพราะ
เห็นความสำ�คัญ และอยากให้ครูคนอื่นเห็นความสำ�คัญและนำ�ไปใช้และขึ้นอยู่กับผู้บริหาร อยาก
ทำ�ต่อเพราะสอนง่ายขึ้น เนื่องจากนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมน้อยลง นักเรียนที่เคยไม่สนใจเรียน
ก็อยากเรียนมากขึ้น และมีครูบางส่วนอยากทำ� แต่ภาระงานเยอะ ไม่สะดวก
ตอนที่ 3

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร		
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

3.1 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร
		 3.1.1 กำ�หนดให้มีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกคนสามารถรับรู้
และเข้าใจได้ตรงกันในลักษณะของผลการเรียนรูท้ พี่ งึ ประสงค์ (Desirable Outcomes) ทีช่ ดั เจน เข้าใจ
ได้ไม่ยาก และไม่มากจนเกินไป ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสามารถเห็นภาพใหญ่
(Big picture) ร่วมกันและมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนที่เสนอ
ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นฐานในการกำ�หนดจุดมุง่ หมายด้านผูเ้ รียน โดยอาจพิจารณาทบทวนสมรรถนะหลัก
สมรรถนะย่อย ทัง้ ในแง่ของจำ�นวนสมรรถนะและระดับความเข้มข้นของสมรรถนะทีม่ คี วามเหมาะสม
กับผู้เรียนในแต่ละระดับ ซึ่งสามารถศึกษาวิจัยและทำ�ประชาพิจารณ์เพิ่มเติมได้ โดยการกำ�หนด
เป้าหมายร่วมนี้ ทัง้ การกำ�หนดเป้าหมายร่วมระดับชาติ ระดับท้องถิน่ / เขตพืน้ ที่ และระดับสถานศึกษา
โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
		 3.1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามกระบวนการ
วิจยั โดยควรมุง่ เป้าหมายให้ได้หลักสูตรทีก่ �ำ หนดจุดมุง่ หมายเชิงสมรรถนะ เสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ และแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ ในลักษณะของการใช้ผลวิจัยชี้นำ�นโยบาย
(Research-led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลที่ชัดเจนที่นำ�ไป
สู่การปรับปรุงนโยบาย
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นอกจากนี้ ควรให้มีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าในการปรับเปลีย่ น
องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งที่ยากลำ�บาก
		 3.1.3		 ปลดล็อค“โครงสร้างเวลาเรียน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้มคี วามยืดหยุน่ ทีส่ ถานศึกษามีอสิ ระจัดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาพืน้ ฐานหลัก
ที่จำ�เป็นต่อการเรียนรู้ตามวัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา
และชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ แม้ว่าได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการ
เวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำ�สั่งสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ ลงวันที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แล้ว หากแต่ผใู้ ช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษายังไม่ได้รบั รูแ้ ละเกิดความเข้าใจ
ในวงกว้าง รวมทัง้ คำ�สัง่ ฉบับดังกล่าวยังมีขอ้ กำ�หนดถึงโครงสร้างเวลาเรียนเฉพาะสาระประวัตศิ าสตร์
40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐาน 840 ชั่วโมงต่อปี
		 3.1.4 ตรวจสอบทบทวนตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผสู้ อนได้ให้ขอ้ มูลว่า ตัวชีว้ ดั ของบางกลุม่ สาระการเรียนรูม้ จี �ำ นวนมากและซาํ้ ซ้อนกัน
เน้นด้านความรู้มาก ทักษะที่กำ�หนดในตัวชี้วัดเป็นทักษะย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย
ทำ�ให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและ
ประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ที่ไม่เกิดเป็นสมรรถนะ
		 3.1.5		 จัดรายวิชาพืน้ ฐานแบบเน้นรายวิชาหลักให้มคี วามเข้มข้น ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3) ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็นรายวิชาทีเ่ ป็นเครือ่ งมือ
ในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ และมีความจำ�เป็นต่อการนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน โดยจัดกลุ่มสาระ
การเรียนรูอ้ นื่ ๆ เป็นรายวิชารอง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัตศิ าสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดในลักษณะการบูรณาการที่นำ�สมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะเป็น
ฐานในการออกแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทัง้ รายวิชาหลัก รายวิชารอง และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3)
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) ควรค่อย ๆ เติมความเข้มข้นในรายวิชาพืน้ ฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมที่จำ�เป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะความเข้มข้น
ไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะเป็นฐาน
		 3.1.6		 ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะ เป็นฐานสำ�คัญไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยเน้นการเชื่อมต่อหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การอุดมศึกษาในลักษณะของสมรรถนะเชือ่ มโยงต่อเนือ่ งกัน เพือ่ สร้างคุณภาพของเด็กไทยให้เข้มแข็ง
ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องต่อเนื่องตามความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างพลเมืองไทยในอนาคตจากฐานสมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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		 3.1.7		 ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกสังกัดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา
เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำ�คัญจำ�เป็นอื่น ๆ อย่างหลากหลาย
มุมมอง หลากหลายมิติ และนำ�มาสู่การกำ�หนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมทั้งระดม
ข้อมูลแนวปฏิบัติที่น่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำ�มาสู่การกำ�หนดนโยบาย (Practice to Policy)
3.2  ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการนำ�หลักสูตรไปใช้
3.2.1		 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
		 เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ ค้นพบประการหนึง่ ว่า ผูบ้ ริหารและครูจ�ำ นวนมาก
ไม่ทราบข้อมูลความเคลือ่ นไหวและการปรับปรุงหลักสูตร ดังนัน้ ต้องหายุทธวิธใี นการประชาสัมพันธ์
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล ในระดับชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด
เพื่อให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถใช้และพัฒนาหลักสูตรได้ตามเจตนารมณ์
ให้เกิดผลจากภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสื่อสารต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย
เข้าถึงง่าย หลากหลายช่องทางที่เหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องที่มีหลาย
ช่วงวัยและมีความแตกต่างด้านประสบการณ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจวิธที �ำ งานได้ดว้ ยตนเอง
ทั้งในลักษณะของการจัดทำ�เอกสาร คู่มือ แหล่งเรียนรู้ การจัดสัมมนา การมีที่ปรึกษา การสร้าง
สารสนเทศออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุก๊ แฟนเพจ แอปพลิเคชัน วีดทิ ศั น์ Call-center รวมถึงการเปิด
พื้นที่สาธารณะ เช่น กระดานข่าวออนไลน์ การตั้งกระทู้ เพื่อช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการใช้หลักสูตร อาทิ
ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถศึกษาทำ�ความเข้าใจหลักสูตร
ได้อย่างละเอียด และสามารถให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้ต่อไป
		 3.2.2 ด้านการใช้หลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
				 การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะต้องกำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรู้
เชิงสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยและใช้สถานการณ์และชีวติ หรือกิจวัตรประจำ�วัน
ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะนี้เป็นการระบุสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ�หรือ
แสดงออก ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำ�งาน
หรือใช้ในสถานการณ์เงื่อนไขนั้น ๆ และการออกแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาต้องใช้ “บริบทชีวติ จริง” ของผูเ้ รียนเป็นฐาน โดยมุง่ เน้นสมรรถนะทีผ่ เู้ รียนสามารถใช้ได้
จริงในชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ มักเป็นการออกแบบการเรียนการสอนทีต่ อบสนองต่อความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน (Differentiated Instruction) รวมถึงต้องกำ�หนดแนวทางการวัดและประเมินผลที่
เน้นเพื่อพัฒนาโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ใช้สมรรถนะเป็นฐาน ทั้งนี้ ในส่วนของ
การประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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		 3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อการจัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
				 หลักสูตร
				 เสนอให้มีสถาบัน หน่วยงานกลาง หรือคณะบุคคลทำ�หน้าที่วางแผนกำ�หนด
ทิศทาง การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยอย่างเป็นองค์รวมของทุกกระทรวง ทุกสังกัดหน่วยงาน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยอาจมีองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วย ผู้แทนระดับ
นโยบายและระดับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติที่มีหน้าที่นำ�หลักสูตร
ไปใช้มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการศึกษาให้เด็กแต่ละวัยตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้เป้าหมาย
ในทิศทางเดียวกัน มีการวางแผนการเชือ่ มต่อหลักสูตรแต่ละระดับอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
แต่ละระดับการศึกษา เห็นความสัมพันธ์สอดคล้องตลอดทั้งระบบการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่
การร่าง การใช้ และการประเมินผล ตลอดจนเป็นสือ่ กลางในการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา
ทุกสังกัดเข้าใจตรงกันทั้งในด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่
ระดมทรัพยากรและวางระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะแนวคิด แนวทาง
และนวัตกรรมที่น่าสนใจจากสถานศึกษาในทุกสังกัด
				 หน่วยงานข้างต้นนี้ต้องมีบุคลากรเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตร การสอน
การวัดและประเมินผลทีส่ ามารถให้ค�ำ ปรึกษาและตอบปัญหาด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาได้ รวมถึงควรเพิ่มบุคลากรที่ดูแล
ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ในด้านนี้แก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นให้เพียงพอด้วย
		 3.2.4		 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
				 ความสำ�เร็จของการใช้หลักสูตรมิได้อยู่ที่การผลิตตัวเล่มหลักสูตรได้แล้วเสร็จ
หากแต่อยูท่ กี่ ารพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพได้บรรลุตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร ซึง่ ผูท้ มี่ บี ทบาทสำ�คัญ
ก็คือครูที่ต้องทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาครู
และผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเรือ่ งหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนให้เข้าใจชัดเจน
และมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังสมํ่าเสมอ ซึ่งปัจจัยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุน
ให้ครูทำ�งานได้ประสบผลสำ�เร็จ ได้แก่
				 1) การสร้างความเข้าใจแก่ครูทกุ คน ให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าตนต้องดำ�เนินการ
อย่างไรให้นกั เรียนบรรลุเป้าหมาย รวมทัง้ การเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะเพิม่ เติมแก่ครูดา้ น
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
ที่ต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมรรถนะเด็กปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้มีความเชื่อมโยงกัน
				 2) การจัดเตรียมเครือ่ งมือและสือ่ การเรียนการสอน ทีช่ ว่ ยให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนได้ดว้ ยการนำ�แนวทางการสอนทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพมาใช้ มากกว่าเน้นให้ครูพฒ
ั นาเนือ้ หา
บทเรียน โดยกิจกรรมทีจ่ ะให้นกั เรียนปฏิบตั คิ วรมีคมู่ อื หรือข้อความแนะนำ�วิธดี �ำ เนินการหรือทิศทาง
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ของกิจกรรมนั้น ๆ สำ�หรับครู อาทิ คู่มือแนวทางการใช้รูปแบบ วิธีหรือแนวการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านต่าง ๆ คูม่ อื แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะด้านต่าง ๆ รวมทัง้ ตัวอย่างเครือ่ งมือ
วัดสมรรถนะ
			 3) การจัดเตรียมข้อมูลผลการประเมิน ที่บอกได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นอย่างไร เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบที่อ้างอิงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเน้นที่ประสิทธิภาพ
การสอนของครู ในลักษณะของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ให้ครู
เกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน ช่วยให้ครูย้อนกลับมามองการสอนของตนเองและปรับการสอนด้วย
ตนเองได้ (ออกแบบเครื่องมือพัฒนาให้ครูสามารถทำ�งานได้ด้วยตนเอง) หรืออาจโดยการจัดตั้งคณะ
กรรมการประเมินหลักสูตรภายในโรงเรียน ซึง่ สามารถสะท้อนผลการใช้หลักสูตรในระดับชัน้ เรียนต่อ
ผูบ้ ริหารและต้นสังกัดอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ เอือ้ อำ�นวยให้ผดู้ แู ลระดับบริหารสถานศึกษาสามารถ
นำ�ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
			 4) การพัฒนาครูแกนนำ� ครูผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่สามารถเสนอแบบอย่าง วิธีและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ได้ผล ซึ่งเป็นวิธี
การสอนทีไ่ ด้รบั การทดลอง และมีผลการวิจยั ยืนยันถึงประสิทธิภาพของวิธดี งั กล่าวแล้ว เพือ่ ให้ครูได้
ศึกษาและเปรียบเทียบกับวิธีการสอนของตนแล้วนำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนให้กับเพื่อนครู
			 5) การสนับสนุนและสร้างแรงผลักดันจากเพือ่ นครูรว่ มวิชาชีพ โดยการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นวิธสี อนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูมอื อาชีพเพือ่
การพัฒนาการสอน
			 6) การมีผู้นำ�และผู้บริหารสถานศึกษาช่วยสนับสนุนการทำ�งานและสร้างแรง
ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
			 7) การให้ชุมชนได้รับทราบถึงความคาดหวังหรือเป้าหมายของสถานศึกษา
และโรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ชุมชนคาดหวัง โดยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่
สังคมและชุมชนได้
			 8) การวิจยั การติดตาม และการประเมินผลในการนำ�หลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและรูปแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ ที่สร้างความมั่นใจในการจัด
การศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่
		 ทัง้ นี้ ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ ค้นพบว่า กลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องมีหลายลักษณะ อาทิ 1) ไม่ยอมรับรู้
ความเปลีย่ นแปลง 2) รับรู้ แต่ไม่อยากเปลีย่ นแปลง หรือ 3) รับรู้ อยากเปลีย่ นแปลง แต่ไม่กล้าปรับเปลีย่ น
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มจึงต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้
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การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อนำ�เสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน 3) เพื่อทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน และ 4) เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�
กรอบสมรรถนะผู้เรียน สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั และพัฒนาทีใ่ ช้กระบวนการวิจยั แบบพหุวธิ ี (Multimethods
Research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาภาคสนาม (Field
Study) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย (Multi - instrument Approach)
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยนี้ ได้แก่ โรงเรียนนำ�ร่องใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอบด้ง และ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
เขตลาดกระบัง สังกัดสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครอบคลุมใน 4 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
รวมจำ�นวนผู้บริหาร 8 คน และจำ�นวนครู 36 คน รวมจำ�นวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 44 คน ซึ่งได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การดำ�เนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และกรอบสมรรถนะ
		 หลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
		 1) การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ
		 2) การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
		 3) การพัฒนาแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
		 4) การพัฒนาเอกสารแนวทางดำ�เนินการ สือ่ ต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ระยะที่ 2 การทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถม
		 ศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
		 1) การพัฒนาแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้นไปสู่การจัดการเรียนการสอน
		 2) การดำ�เนินการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ไปสู่การจัดการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร
		 การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
		 คณะทำ�งานฯ สังเคราะห์สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ 4 องค์ประกอบ 10 สมรรถนะหลัก ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก ได้แก่
1.1 ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
1.2 ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน (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 คนไทยสามารถสูง (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 ด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� (Collaboration, Teamwork
and Leadership)
4.2 ด้านพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง/ตืน่ รูท้ ม่ี สี �ำ นึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness)
เมือ่ คณะทำ�งานฯ สังเคราะห์และพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้ว
ได้ท�ำ การประเมินสมรรถนะของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น ตามกรอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะหลัก
10 สมรรถนะ โดยทำ�การประเมินผูเ้ รียนในสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ได้แก่
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จำ�นวนทั้งสิ้น 2,337 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratification Random Sampling)
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่ผู้วิจัย
สังเคราะห์ขนึ้ มากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่า โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียน
มีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถนำ�ไปใช้อธิบายสมรรถนะของ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
2.1 กระบวนการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน พบว่า โรงเรียนมีแนวทาง
ในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีขั้นตอนหลัก คือ 1) ทบทวน
และสร้างความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ในแต่ละ
โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
2.2 การเลือกแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน จากการวิเคราะห์
เนือ้ หาจากแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูสว่ นใหญ่ เลือกใช้แนวทางที่ 1 ในการนำ�กรอบสมรรถนะหลัก
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน จำ�นวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ แนวทางที่ 2
และแนวทางที่ 3 แนวทางละ 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และน้อยที่สุดคือ แนวทางที่ 4
จำ�นวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.00
2.3 การนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และประเมินผล การนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และประเมินผล พบว่า ทุกสมรรถนะหลักได้นำ�ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 แนวทาง
โดย สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร พบในแผนการจัดการเรียนรูแ้ นวทางที่ 1 มากทีส่ ดุ ส่วนสมรรถนะหลักด้านทักษะชีวติ
และความเจริญแห่งตน สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะหลัก
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� และสมรรถนะหลักด้านการ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด
2.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน
		 1) การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับครู ครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นว่า เมือ่ นำ�กรอบ
สมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ตัวครูมีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านการออกแบบการสอน ลักษณะ/เทคนิคการสอนทีค่ รูน�ำ มาใช้ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งทรัพยากร การประเมินผล และด้านอื่น ๆ ดังนี้
		 ด้านการออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล ครูออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและเน้นกระบวนการกลุ่มมากขึ้น คำ�นึงถึงการนำ�
สมรรถนะมาเชือ่ มโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะทีต่ อ้ งการ
มีการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชีว้ ดั และสมรรถนะทีส่ อดคล้องกันเพือ่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

200

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวางแผนมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น ครูปรับวิธีการสอน/กิจกรรม/บทบาทครูในการเป็นผู้อำ�นวย
ความสะดวก จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลายขึ้น ให้เด็กลงมือปฏิบัติมากขึ้น
เพิ่มกระบวนการกลุ่มมากขึ้น มีการเพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้คิด ได้สื่อสาร ทำ�งานกลุ่ม การสะท้อน
การเรียนรู/้ สมรรถนะ หลากหลายขึน้ เมือ่ เขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ ล้วจะมีการตรวจเช็คกิจกรรม
ว่าทำ�แล้วเด็กเกิดสมรรถนะหรือไม่ ขณะทีค่ รูสอนมีการเชือ่ มโยงสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวติ ประจำ�วัน
มีการใช้ค�ำ ถามเพือ่ ให้เด็กย้อนกลับ เพือ่ ให้ได้สมรรถนะทีต่ อ้ งการ เช่น การสือ่ สาร แสดงความคิดเห็น
ข้อคิดทีไ่ ด้ การแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ กระตุน้ ให้เด็กได้ใช้สมรรถนะอืน่ ในวิชาตนเองมากขึน้ และมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญมากขึ้น ในด้านการประเมินผลจะประเมินตามสมรรถนะ
ที่เกิดกับนักเรียนจึงมีการประเมินที่หลากหลายขึ้น โดยประเมินจากการปฏิบัติ ประเมินจากผลงาน
นักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น
		 ด้ า นลั ก ษณะ/เทคนิ ค การสอนที่ ค รู นำ � มาใช้ จากการวิ เ คราะห์ แ ผนการจั ด
การเรียนรูแ้ ละสังเกตการสอน พบว่า ครูมกี ารปรับกิจกรรมเป็น การเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีลกั ษณะกิจกรรมและวิธ/ี เทคนิคการสอน เช่น ลงมือปฏิบตั ิ
ฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน ลองผิดลองถูก ทดลอง ใช้กระบวนการกลุ่ม ใช้คำ�ถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน
ใช้กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนาคำ�ทาย คำ�คล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ ใช้สื่อการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัย เช่น ของจริง นิทาน รูปภาพ YouTube ช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก
รวมทัง้ สอนโดยเน้นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมรอบตัวทีเ่ น้นทักษะปฏิบตั จิ ริงและกระบวนการกลุม่ เป็นต้น
		 ด้านอื่น ๆ ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งาน โดยมีการทำ�งานร่วมกับเพื่อนครู
มากขึ้น มีการพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนา
สือ่ การเรียนรู้ และมีการนำ� PLC มาใช้เป็นกระบวนการในทำ�งานและเรียนรูร้ ว่ มกัน ปรับเปลีย่ นบทบาท
ของครูจากครูเป็นศูนย์กลางเปลีย่ นเป็นผูแ้ นะนำ�และอำ�นวยความสะดวก เกิดความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
ครูและนักเรียนมากขึ้น
		 2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ในด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามสมรรถนะ
หลักนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องด้วยระยะเวลาอันสั้น แต่จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิด
เห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตัง้ ใจเรียน เข้าใจบทเรียนมากขึน้ นักเรียนได้ฝกึ ปฏิบตั ิ
สามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ จริงได้มากขึน้ นักเรียนแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์จริงได้จากการเชือ่ มโยงกิจกรรม
ในห้องมาใช้ปฏิบัตินอกห้องเรียน นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้าคิด
มากขึ้น นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน มีการปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน
รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเองมากขึ้น นักเรียนได้ออกไป
นำ�เสนอหน้าชัน้ เรียน เกิดทักษะการสือ่ สาร การแก้ไขปัญหา ซึง่ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้
นอกจากนี้ นักเรียนเกิดความผูกพันกับครูมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น
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2.5 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทหลัก ดังนี้
		 1) ผู้บริหารเป็นผู้นำ�ในการวางแผนดำ�เนินงาน ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้นำ�
ให้แก่ครูในการเริม่ ต้นขับเคลือ่ นการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน เริม่ ตัง้ แต่การจัด
ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ย่อยเพื่อเพิ่มความเข้าใจและครูสามารถนำ�สมรรถนะไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้สะดวกขึ้น
ร่วมวางแผนกับครูในการดำ�เนินงาน กำ�หนดแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในแต่ละ
ระดับชั้น การออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
		 2) ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ และอำ�นวยความสะดวก
ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ครูในการดำ�เนินงาน โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
ในด้านการวางแผนนำ�สมรรถนะไปใช้ในแต่ละวิชาให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรูข้ องแต่ละระดับชัน้
และการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงาน สนับสนุนสื่อและทรัพยากรที่
จำ�เป็น ให้กำ�ลังใจ และคอยอำ�นวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู
		 3) ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศ กำ�กับ ติดตามผลการดำ�เนินงาน ผู้บริหารมีบทบาท
ในการนิเทศ ดูแลการดำ�เนินงานของครู ติดตามตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นิเทศ ดูแลช่วยเหลือ
ครูกรณีพบปัญหาขณะทดลอง รวมทั้งติดตามผลการดำ�เนินงานของครู
2.6 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบปัญหาและวิธีแก้ไข ดังนี้
		 1) ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ครูยังขาดความชำ�นาญและขาดความมั่นใจ
ในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ยังไม่เข้าใจคำ�อธิบายสมรรถนะย่อย
บางตัวทีค่ ล้ายกัน เช่น สมรรถนะหลักภาษาไทยมีสมรรถนะย่อยทีค่ ล้ายกัน สมรรถนะทักษะชีวติ และ
ความเจริญแห่งตนกับสมรรถนะพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง/ตืน่ รูท้ มี่ สี �ำ นึกสากลมีความคล้ายกันมาก และในสมรรถนะ
ย่อยมีหลายข้อทีค่ ล้ายคลึงกัน ครูยงั ไม่คนุ้ กับสมรรถนะทำ�ให้ไม่มนั่ ใจว่าทำ�แผนการจัดการเรียนรูถ้ กู หรือไม่
ตัวบ่งชี้บางตัวยังคลุมเครือ ครูอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ อธิบายยังไม่ครอบคลุม ทำ�ให้นำ�มาใช้ไม่ถูก
ครูพยายามต่อยอดให้ออกแบบการเรียนการสอนได้หลายสมรรถนะแต่บางทีทำ�ได้ไม่ครบ บางที
ยังคิดไม่ออกว่าจะแทรกสมรรถนะในกิจกรรมอย่างไร ครูยังไม่ค่อยมั่นใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้
ครอบคลุมสมรรถนะพอหรือไม่ บางครัง้ ใส่สมรรถนะด้านนึงไปแต่ไม่เกิด กลับไปเกิดสมรรถนะตัวอืน่
ที่ไม่ได้ใส่ลงไป เพราะครูยังไม่เข้าใจกรอบสมรรถนะ ครูไม่เข้าใจแนวทางการนำ�สมรรถนะไปพัฒนา
ผู้เรียนในบางแนวทาง ยังห่วงเนื้อหาและการวัดผลที่ต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด มีการแก้ปัญหาโดย
		 (1) โรงเรียนจัดประชุมเพื่อทำ�ความเข้าใจร่วมกัน
		 (2) ครูร่วมกันศึกษาคู่มือศึกษากรอบสมรรถนะ
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				 (3) ครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับชั้นควรเกิดสมรรถนะใดแค่ไหน
				 (4) ใช้กระบวนการ PLC ในการเรียนรู้ร่วมกัน
				 (5) ปรึกษาเพื่อน / ปรึกษาผู้บริหาร
				 (6) ปรึกษาศึกษานิเทศก์เพื่อขอคำ�แนะนำ�
		 2) ด้านเวลา เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่พอ เพราะมีกิจกรรม
หลากหลายมากขึ้นเพื่อต่อยอดให้เด็กเกิดสมรรถนะ จึงต้องใช้เวลามากขึ้น มีการแก้ปัญหาโดย
			 (1) ครูมีการปรับเพิ่มเวลา โดยใช้เวลาในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / แนะแนว
			 (2) ครูบูรณาการบทเรียนโดยใช้สมรรถนะและตัวชี้วัดเป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง
			 (3) ครูใช้การยืดหยุน่ เวลาในการสอน ซึง่ บางครัง้ ต้องใช้เวลาของวิชาอืน่ ทีต่ นสอน
หรือใช้เวลาสอนของเพือ่ นครู บางครัง้ กิจกรรมอาจไม่ตอ่ เนือ่ งกัน และบางครัง้ มีการปรับกิจกรรมใหม่
ให้อยู่ในเวลา
		 3) ด้านการบริหารจัดการชัน้ เรียน ครูผสู้ อนได้สะท้อนว่า เวลาจัดกิจกรรมในชัน้ เด็กเล็ก
ครูจะเหนือ่ ยมากกว่าชัน้ เด็กโต เพราะต้องอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจ นักเรียนยังไม่คนุ้ เคยกับการฟังคำ�สัง่
และทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้สมรรถนะเป็นหลัก จะมีปัญหาในการจัดงานให้นักเรียนทำ�
เลือกจัดกลุ่มนักเรียน แล้วต้องคิดว่าจะหางานอะไรให้เหมาะสมกับความสามารถที่ต่างกัน อีกทั้ง
ในบางโรงเรียนมีจ�ำ นวนนักเรียนมาก มีขอ้ จำ�กัดในการใช้พนื้ ทีแ่ ละการทำ�งานกลุม่ มีการแก้ปญ
ั หาโดย
			 (1) ฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับการฟังคำ�สั่งและการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
			 (2) ครูต้องวิเคราะห์นักเรียนและเตรียมงานที่เหมาะกับนักเรียนเพิ่มเติม
			 (3) ใช้พนื้ ทีใ่ นการเรียนรูท้ งั้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพือ่ ให้นกั เรียนทำ�กิจกรรม
		 4) ด้านการบริหารจัดการเวลาในการทำ�งานของครู ครูสะท้อนว่า มีภาระงานมาก
ไม่มีเวลาเต็มที่ในการมาเตรียมสมรรถนะและเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะ
ครู 1 คน สอนทุกวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมนักเรียนเพื่อทดสอบ O - NET, NT
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนแก้ปัญหา
โดยการจัดประชุม ร่วมทำ�การเข้าใจหลักการและรายละเอียดของสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียน
การสอน 4 แนวทาง แล้วนำ�มาร่วมกันวางแผนเลือกแนวทางในการนำ�มาใช้จัดการเรียนการสอน
ตามที่โรงเรียนมีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำ�งาน
2.7 สิง่ ทีค่ รูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลอง
ใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า สิง่ ทีค่ รูและโรงเรียนต้องการ
ความช่วยเหลือ มีดังนี้
		 1) ด้านการให้ความรู้และพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบการเรียน
การสอน มีการให้ความรู้และใช้เวลาในการให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อให้
เข้าใจ concept และแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนในทุกแนวทาง รวมทั้ง
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มีการพัฒนาครูในเรื่องการจัดกิจกรรมที่แทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการ
ชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอนในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น
		 2) ด้านตัวชี้วัด มีการกำ�หนดรายละเอียดของสมรรถนะย่อยแต่ละตัวแยกตามระดับ
ชั้น ให้เหมือนกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
		 3) ด้านคู่มือและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือมีคำ�แนะนำ�ด้านการเขียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแนวทางต่าง ๆ ที่ชัดเจนและมีรูปแบบไปในแนวเดียวกัน
มีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และมีตัวอย่างตามแนวทางที่ 1 - 4 เพิ่มเติม เพื่อให้ครูมีแนวทางในการทำ�งานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ตัวอย่างแนวทางที่ 3 และ 4 เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของตัวอย่างแนวทางที่ 4 ต้องการตัวอย่างที่รวม
การนำ�กิจวัตรประจำ�วันมาออกแบบในลักษณะการบูรณาการในภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรม
ย่อย ๆ และครูบางส่วนต้องการแผนการจัดการเรียนรู้สำ�เร็จรูปให้ครบทุกวิชา
		 4) ด้านการวัดและประเมินผล ครูตอ้ งการแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ
ที่ชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ
		 5) ด้านการให้ค�ำ แนะนำ�และช่วยเหลือ มีการนิเทศติดตาม ให้ขอ้ แนะนำ� ให้ค�ำ ปรึกษา
บ่อย ๆ ทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก
2.8 สิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลัก
ไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า สิ่งที่ครูคิดว่า
เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ มีดังนี้
		 1) กรอบสมรรถนะและรายละเอียด กรอบสมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ มีความสำ�คัญ
ในการส่งเสริมนักเรียน หากมีรายละเอียดและแนวทางในการนำ�ไปใช้ทชี่ ดั เจนจะช่วยให้ครูเข้าใจและ
นำ�ไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
		 2) ผู้บริหาร หากผู้บริหารให้ความสำ�คัญ ให้การหนุนเสริม จะช่วยให้การทำ�งาน
คล่องตัวขึ้น เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล อยากให้ผู้บริหารร่วมไปรับรู้ด้วยเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน
		 3) ครูผู้สอน ครูต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ที่สุด ความเข้าใจของครูในการนำ�สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทางจะช่วยให้ครู
วางแผนและเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีขึ้น โดยครูจะต้องมีความมุ่งมั่นพยายาม หาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เปลี่ยนจาก teacher - centered เป็น
child - centered มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะและนำ�สมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรียน
การสอนแต่ละแนวทาง มีการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะและตัวชี้วัดที่มีในหน่วยการเรียนรู้เดิม
ครูต้องใส่ใจนักเรียนมากขึ้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำ�สื่อ ใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น คิดว่าจะทำ�อย่างไร
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
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		 4) การทำ�งานเป็นทีมของโรงเรียน การวิเคราะห์สมรรถนะและนำ�มาบูรณาการ
ในการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน ทำ�ให้ชว่ ยลดเวลา และนักเรียนได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ ห้เกิดสมรรถนะ
มากขึ้น
		 5) ระยะเวลา มีช่วงเวลาในการศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกประสบการณ์
ในการนำ�สมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานกว่านี้
		 6) การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างตรงจุด / มีข้อมูล
เชิงประจักษ์ จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้น
		 7) ผูป้ กครอง รับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงของการเรียนการสอน และเข้าใจว่าการสอนนักเรียน
ให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก
		 8) การนิเทศติดตาม คณะผู้วิจัยมีการนิเทศติดตามให้มากขึ้น
		 9) มีแผนการจัดการเรียนรู้สำ�เร็จรูปให้ครู
2.9 ข้อเสนอแนะ จากการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
		 1) ด้านการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ ควรสร้างความเข้าใจกับคณะครูในการนำ�
สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน โดย
			 (1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำ�ไปใช้ที่หลากหลาย
			 (2) เพิม่ เวลาอบรมเพือ่ ให้เข้าใจมากขึน้ และมีการทดลองปฏิบตั ิ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน ก่อนนำ�ไปใช้จริง
			 (3) มีการพัฒนาครูในการนำ�สมรรถนะไปใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียน โดยเน้นเรือ่ งการออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาเกิดหลายสมรรถนะและเกิดผลกับนักเรียนมากที่สุด
		 2) ด้านหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร ในด้านหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
มีข้อเสนอแนะดังนี้
			 (1) มีตวั ชีว้ ดั เป็นตัวตัง้ ต้น เพราะสมรรถนะเป็นก้อนใหญ่ หากไม่มตี วั ชีว้ ดั เหมือนไม่มี
จุดเริ่ม
			 (2) ตัวชีว้ ดั มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เชือ่ มโยงกับการทดสอบระดับชาติ NT / O - NET
			 (3) ปรับลดรายวิชาทีซ่ าํ้ ซ้อน หลอมรวมสิง่ ทีซ่ าํ้ กัน เช่น วิทยาศาตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา
และพลศึกษาใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ
			 (4) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้มีชั่วโมงภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาที่มีไม่สัมพันธ์กับการปลูกฝังให้เกิดสมรรถนะ
การอ่านเขียน โดยในโรงเรียนที่มีผลการอ่านดีเยี่ยมมีการจัดเวลาเรียนในภาคเช้าสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ ส่วนวิชาอื่นใช้การบูรณาการ
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3) ด้านบริหารจัดการ หากครูประจำ�ชั้นสอนทุกวิชา จะสามารถยืดหยุ่นการจัด
กิจกรรมได้ง่าย แต่ถ้าสอนเป็นวิชาทำ�ให้ยืดหยุ่นเวลาเรียนได้ยาก
		
4) ด้านการวัดและประเมินผล ครูยังมีความกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเวลา
ทดสอบระดับชาติ ยังไม่เห็นหลักสูตรตลอดแนว ไม่รู้ว่าจะวัดและประเมินผลอย่างไร
		
5) ด้านระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาค่อนข้างน้อย ทดลองใช้แผนการจัด
การเรียนรู้ จำ�นวน 1 - 2 แผน ยังไม่คอ่ ยเห็นผลครูยงั ไม่ทะลุปรุโปร่งว่าคืออะไร ทำ�ให้เชือ่ มโยงไม่คอ่ ยถูก
		
6) ด้านคู่มือ สื่อ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
			 6.1 จัดทำ�เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแผนการจัด
การเรียนรู้ในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น เพื่อให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำ�งาน
			 6.2 หากมีแผนการจัดการเรียนรู้สำ�เร็จรูปให้เป็นแนวทางครูจะนำ�ไปใช้้ได้ง่าย
ช่วยลดภาระให้ครู
2.10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการนำ�แนวทาง
การใช้กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้นในการพัฒนาผูเ้ รียนหลังสิน้ สุดการทดลอง
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า
		
1) ด้านจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ด้านจุดแข็ง พบว่า สถานศึกษาสามารถนำ�หลักสูตรไปใช้ได้เลยและง่ายต่อครูเมือ่ นำ�ไป
ลงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดชัดเจนและครอบคลุมทำ�ให้ครูมีเป้าหมายในการสอนและประเมินผล
ได้ครอบคลุม ด้านจุดอ่อน พบว่า หลักสูตรเดิมมีตัวชี้วัดมากเกินไปและทับซ้อนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำ�นวนชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรควรลดลง
เนื้อหามากต้องยึดสาระกับตัวชี้วัดที่ตนสอนเป็นหลักและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจำ�วันได้ วิชาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำ�นวนมากเกินไป
			 ด้านความต้องการปรับเปลีย่ น พบว่า หลักสูตรควรลดมาตรฐานและจำ�นวนตัวชีว้ ดั
เนือ้ หาและเวลาเรียนควรยืดหยุน่ มากขึน้ ส่งเสริมความถนัดของผูเ้ รียน เน้นการปฏิบตั ิ การแก้ปญ
ั หา
การเรียนรู้สิ่งที่นักเรียนถนัด สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันหรือประกอบอาชีพได้ หลักสูตรควรมี
ความยืดหยุ่นในการนำ�หลักสูตรไปใช้และเปิดกว้างให้แต่ละโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
ในแต่ละโรงเรียนทีส่ อดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพืน้ ที่ ควรหลอมรายวิชาเป็นแนวบูรณาการ
ระบุเพียงเนื้อหาและสาระสำ�คัญและควรเอื้อให้มีกิจกรรมที่ลงมือทำ�มากขึ้น ควรลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลาเล่นและเพิ่มด้านทักษะชีวิต
		
2) ด้านการดำ�เนินการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน
พบว่า โรงเรียนมีการประชุมวางแผนร่วมกันโดยร่วมกำ�หนดสมรรถนะหลักและการนำ�สมรรถนะไปใช้
จัดกิจกรรม PLC เพือ่ สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน บูรณาการสมรรถนะสูก่ ารปฏิบตั กิ บั นโยบายโรงเรียน
คัดเลือกครูผสู้ อน แบ่งปันความรูร้ ะหว่างเพือ่ นครูจดั รูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ทีห่ ลากหลาย ให้ก�ำ ลังใจ
และเป็นที่ปรึกษาให้ครูที่ทำ�แผนการสอน มีประเมินการสอนร่วมกันและนิเทศกำ�กับติดตาม
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			 ด้านครูน�ำ กรอบสมรรถนะหลักผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3)
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นห้องเรียน พบว่า ครูสามารถนำ�ไปใช้ได้โดยนำ�สมรรถนะมาใช้ตามแนวทางทีเ่ สนอแนะ
คนละ 2 - 4 แนวทาง แต่บางโรงเรียนยังขาดการปรึกษาและร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ครูดำ�เนินการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งแผนให้ผู้บริหารตรวจ มีจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประเมินแผนของครูเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
			 ด้านวิธกี ารแก้ปญ
ั หากรณีครูยงั ไม่สามารถนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ พบว่า โรงเรียนแก้ปญั หา
โดยครูรวมกลุ่มทำ� PLC อย่างเข้มแข็ง เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประชุม
ปรึกษาทั้งแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือและการลดภาระงานของครู
		
3) ข้อแตกต่างการทำ�งานของครูในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ มีความยืดหยุ่นสูงกว่าและเปิดโอกาสครูให้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ ๆ เพิม่ ขึน้ มีการเรียนรูโ้ ดยร่วมมือกันในการเปลีย่ นแปลงตนเอง ในด้านการออกแบบ
การเรียนการสอน ครูจัดทำ�แผนการเรียนรู้ที่ละเอียดและใช้เวลามากขึ้น ใช้เทคนิคในการสอนและ
กิจกรรมหลากหลายสอดคล้องกับสมรรถนะ ใช้สื่อและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
มีความกระตือรือร้นและยืดหยุน่ ในการแก้ปญ
ั หา ผูเ้ รียนได้ท�ำ งานเป็นกลุม่ สนุกสนาน และสนใจเรียน
มากขึ้น ทำ�ให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น ส่วนด้านการวัดผลประเมินผล
เป็นการวัดผลบูรณาการตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะเข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น
ลดการใช้ข้อสอบ ครูบางคนมีความเห็นว่าการวัดผลประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก
		
4) การช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนการสอนและการนำ�แผน
การสอนไปใช้ในห้องเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�
แผนการสอนและการนำ�ไปใช้ในห้องเรียน จัดประชุมสมํ่าเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้กระบวนการ
PLC ตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน และสะท้อนผลร่วมกัน ใช้การ Open
Class โดยเข้าไปสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพื่อนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ ส่งเสริมการแบ่งปันการจัด
กิจกรรมและสื่อ และการจัดทีมงานช่วยเหลือ แนะนำ�ครู
		
5) ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บในการสนับสนุนการทำ�งานของครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร
พบว่า ครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ด้านการออกแบบ
การเรียนการสอน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำ�แผนการสอนที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้และ
ใช้คู่มือเป็นหลักยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำ�ให้ไม่มีความหลากหลายในการออกแบบ ครูหลายท่าน
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำ�นักพิมพ์ตามหนังสือแบบเรียน ทำ�ให้นำ�สมรรถนะไปใช้ได้ยาก
ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูไม่แน่ใจว่าการวัดผลประเมินผลสมรรถนะทีด่ คี วรดำ�เนินการอย่างไร
			 วิธีการแก้ไขเมื่อมีปัญหาอุปสรรค พบว่า ครูศึกษาวิธีการออกแบบการเรียน
การสอนและการประเมินผลโดยค้นหาจากอินเทอร์เน็ตผู้บริหารสถานศึกษามาช่วยครูคิดวิเคราะห์
การทำ�งาน และมีความจำ�เป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูโรงเรียนทำ� การใช้ระบบโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ในการพัฒนาครูและ
ใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล
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			 6) ช่วงเปลีย่ นผ่านหรือรอยต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
10 สมรรถนะเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ควรให้โรงเรียนมีอิสระด้านการจัดหลักสูตร ควรลดกลุ่มสาระการเรียนรู้เดิมที่มากเกินไป ควรระบุ
รายละเอียดสมรรถนะย่อยที่ชัดเจนในแต่ละระดับชั้นไปสู่สมรรถนะหลัก ควรปรับตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก
ควรใช้สมรรถนะต่อควบคู่ไปกับตัวชี้วัดและนำ�การประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน ควรมีคู่มือ
เพราะทำ�ให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านสมรรถนะที่ตรงกัน
				 ด้านการดำ�เนินการใช้สมรรถนะต่อเนือ่ ง พบว่า จะนำ�สมรรถนะไปใช้ตอ่ ควบคูก่ บั
ตัวชีว้ ดั เดิม เน้นกิจกรรมทีป่ ระยุกต์ใช้ในชีวติ จริงให้มากขึน้ การทดลองนำ�สมรรถนะมาใช้ตอ่ เนือ่ งโดยเริม่ จาก
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการเชื่อมต่อในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ใช้การประเมินตามสภาพจริงให้มากขึ้นไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค
			 7) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน
ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า สิ่งสำ�คัญประการแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำ�คัญ ให้การสนับสนุนและสามารถ
เป็นที่ปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching โดยทีมพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู้
เพิ่มความชัดเจน ประการต่อมา คือ ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมที่นำ�ไปสู่สมรรถนะและแผนการสอน ประการสุดท้าย คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ช่วยเหลือ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีร่ จู้ ริงและมาช่วยเหลือให้ค�ำ แนะนำ�ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
			 8) สิง่ ทีโ่ รงเรียนต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงชี้แนะในการออกแบบกิจกรรมและ
การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำ�สมรรถนะไปใช้ มีแผนการจัด
การเรียนการสอนกลางทีม่ คี วามยืดหยุน่ ครอบคลุมทุกกลุม่ สาระ มีแหล่งการเรียนรู้ Online ทีเ่ ผยแพร่
เทคนิคการสอนหรือกลยุทธ์ที่ส่งเสริมสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน โดยให้ครูสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เพิม่ แหล่งค้นคว้าหาความรูโ้ ดยมีแหล่งการเรียนรู้ Online ทีค่ รูสามารถเข้าถึงได้ตลอด
เวลาและสือ่ สารกับภาคีและผูเ้ กีย่ วข้อง มีคมู่ อื การวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O - NET
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		 9)		 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้
				 หน่วยงานทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตร เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย
ที่ซํ้าซ้อนกัน จัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำ�กรอบสมรรถนะไปใช้และจัดทำ�เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล จัดทำ�คู่มือสมรรถนะ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ อบรมให้ความรู้ในเรื่องสมรรถนะ
กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณ
ในการสนับสนุนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะ พัฒนา
เทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะ การวางระบบการนำ�สมรรถนะไปใช้ เช่น
การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กศึกษาต่อ ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษาเป็น
ผ่าน ไม่ผ่าน และใช้การประเมินตามสภาพจริง
				 กระทรวงศึกษาธิการ กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนให้ชดั เจนและสอดคล้องกัน
ทุกหน่วยงาน การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกรอบสมรรถนะให้กบั ครู แก้ไขระเบียบงบประมาณ
ทีย่ งุ่ ยากให้มคี วามยืดหยุน่ สร้างข้อทดสอบทีต่ อบสนองต่อบริบทพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายและวัดผล
ประเมินผลนักเรียนตามพัฒนาการ
				 หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา การกำ�หนดนโยบายในระยะยาวและต่อเนือ่ ง
ลดนโยบายที่ซํ้าซ้อนและลดการสั่งการจากส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเองและ
ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน
มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ รวมทั้งควรรวบรวมต้นแบบของโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ
ให้ผู้สนใจศึกษาทาง Online อบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง
		 10) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า ควรมีการประเมินหลักสูตรเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
และมีความชัดเจนแนวทางการดำ�เนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study
การพัฒนาครูควรมีผรู้ จู้ ริงมาให้วธิ ปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเพราะการส่งต่อผ่านศึกษานิเทศก์ อาจทำ�ให้คลาดเคลือ่ น
เมือ่ ต้องไปตรวจ นิเทศ ติดตาม ทำ�ให้ปฏิบตั ผิ ดิ ทาง จัดทำ�เว็บไซต์กลาง เพือ่ การสืบค้นข้อมูลหรือแลกเปลีย่ น
ข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่าง ๆ เพือ่ การทำ�งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง จัดทำ�คูม่ อื
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กบั ครู ระบุแหล่งเรียนรูแ้ ละหนังสือประกอบทีจ่ ะทำ�ให้ครูคน้ หาความรู้
ได้ด้วยตนเอง มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน ควรประเมินผลการใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ
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อภิปรายผล
1.   ผลการศึกษากรอบสมรรถนะและการนำ�แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
1.1 กรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องจากมีความสอดคล้องของกรอบสมรรถนะหลักกับสมรรถนะ
ของเด็กไทย โดยผลการวิจยั ตามกรอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ ทีน่ �ำ มาตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมา
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถนำ�ไปใช้อธิบายสมรรถนะของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ในทุกกลุ่มสมรรถนะ
1.2 การนำ�แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน ครูสามารถนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ทุกสมรรถนะ
และทุกสมรรถนะหลักได้นำ�ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 แนวทาง โดยสมรรถนะ
ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน สมรรถนะด้านการ
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร พบในแผน
การจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 1 มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในโครงการวิจัยทดลอง
เรื่อง การทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง (สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะ, 2561) ที่ทำ�การวิจัยทดลอง
ใช้กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น คูข่ นานกับงานวิจยั นี้ โดยทำ�การวิจยั กับโรงเรียน
ที่มีความสนใจนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง
จำ�นวน 18 โรงเรียน ทั้งในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ครอบคลุมใน 4 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้
จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนยังคงมีความกังวลในเนื้อหาสาระวิชาและตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระวิชา ใน 4 วิชาหลัก ส่วนสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สมรรถนะด้านทักษะ
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สมรรถนะด้านการรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สมรรถนะด้านการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� และ
สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่แข็งเข้ม/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้
แนวทางที่ 3 มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เมื่อเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ยึดติดกับกลุ่มสาระวิชา ผู้สอนจะสามารถ
บูรณาการการสอนได้ดีกว่า
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1.3 การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ตามแนวทางต่าง ๆ มีความครอบคลุมและเอื้อต่อจุดเน้น
นโยบายของโรงเรียน ทั้งในเขตชุมชนเมือง และเขตพื้นที่พิเศษ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กรอบ
สมรรถนะหลักมีความยืดหยุ่นในการนำ�มาปรับใช้ในสถานศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิน่ และเอือ้ ต่อการส่งเสริมคุณภาพผูเ้ รียนตามนโยบายและจุดเน้นของ
โรงเรียนทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทดลองใช้กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง (สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะ, 2561) ทีพ่ บว่าโรงเรียน
เครือข่ายร่วมทดลองสามารถนำ�กรอบสมรรถนะหลักทัง้ 10 สมรรถนะ มาปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น และบริบทของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน
แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนในการนำ�ไปใช้พัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษาโดยสอดรับกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำ�นาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ในโรงเรียน แม้ว่าโรงเรียน
ร่วมทดลองจะมีความแตกต่างกันตามสังกัดหน่วยงาน ตลอดจนความแตกต่างด้านสภาพพื้นที่
ที่ตั้งจากทุกภาคของประเทศ รวมถึงความแตกต่างกันในด้านความพร้อมของปัจจัยทางการศึกษา
ค่อนข้างมากและเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชายขอบที่นักเรียนพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
มีครูไม่ครบชัน้ แต่ผลการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูก่ ารออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนกลับมีแนวโน้มที่ดีของการจัดการเรียนการสอนที่ครูใช้หลักการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียน
ราบรื่นกว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีครูสอนเฉพาะรายวิชา การทดลองนำ�สมรรถนะ
10 สมรรถนะ ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ได้ในโรงเรียนทดลอง จึงเป็นข้อมูลที่แสดงถึงความยืดหยุ่นในการนำ�สมรรถนะไปสู่การปฏิบัติจริง
ในโรงเรียน โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านความเหลื่อมลํ้าของโรงเรียนที่เป็นปัญหาสำ�คัญของประเทศ
1.4 กระบวนการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีขั้นตอนหลัก คือ
1) ทบทวนและสร้างความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบ
การเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ
ในแต่ละขั้น ผู้บริหารมีส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมโดยการแนะนำ� หนุนเสริม ให้กำ�ลังใจ เพื่อให้เกิด
การขับเคลือ่ น รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในกลุม่ ครูชว่ ยให้ครูมคี วามมัน่ ใจในการออกแบบการเรียน
การสอนมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทดลองใช้กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง (สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะ, 2561)
ทีพ่ บว่ามีขนั้ ตอนหลักในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ทบทวน
และสร้างความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ เช่นเดียวกัน
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ผลการวิจัยนี้แสดงถึงบทบาทที่สำ�คัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการแนะนำ� หนุนเสริม เพื่อการ
ขับเคลือ่ นทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่คณะครูผสู้ อน สอดคล้องกับสำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2558) ทีก่ ล่าวว่า บทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดทักษะการเรียนรูท้ เี่ น้นสมรรถนะของสถาน
ศึกษา ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบนั ความต้องการ การประชุมชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจ กำ�หนดนโยบาย
ในการจัดการเรียนการสอน จัดทำ�หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การประสานงาน
สร้างเครือข่าย การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึง
สิ่งจำ�เป็นให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กำ�กับ ติดตาม เพื่อนำ�มาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา ดังนั้น กระบวนการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงควรมี
การเตรียมการด้านความพร้อมเหล่านี้ให้กับสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
1.5 ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
		 ความคิดเห็นจากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความสำ�เร็จขึ้นอยู่กับการกำ�หนดนโยบาย
ให้เห็นภาพที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรกับการวัดและประเมินผลทั้งระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติ รวมถึงแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพือ่ ให้เห็นภาพ
ความเชื่อมต่อตั้งแต่จุดตั้งต้นจนถึงปลายทางในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจกับ
ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับตัวชี้วัดให้เน้นสมรรถนะ มีแนวทาง
การวัดและประเมินผลสมรรถนะทีช่ ดั เจน ปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะกับวัยและความต้องการ
จำ�เป็นของแต่ละระดับชั้น ครูมีอิสระในการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนและสมรรถนะ
ที่ต้องการ สนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาชีพ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ โดยเฉพาะ
ช่วงเริ่มต้นที่ครูยังขาดความมั่นใจ โดยอาจใช้ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง (สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะ, 2561) ที่พบว่า ปัจจัยสู่
ความสำ�เร็จในการนำ�กรอบสมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไปใช้ในสถานศึกษา ได้แก่ การสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีภาพที่ชัดเจน เห็นความ
เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการวัดและประเมินผล มีแนวทางในการปฏิบัติและ
ตัวอย่างการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้พัฒนาผู้เรียน ที่เป็นรูปธรรมให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาเพิ่มเติม
		 ผลการวิจัยที่แสดงถึงการดำ�เนินงานที่เป็นปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�หลักสูตร
ฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัตินี้ สอดคล้องกับสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้เสนอว่า
หน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดตั้งองค์กรสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำ�แผนการจัดการเรียน
การสอน วิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หารูปแบบการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมให้กบั ครูผสู้ อนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ครูตอ้ งมีความรูค้ วามเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร
มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีการออกแบบและจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชา
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ฐานสมรรถนะ มีการวิเคราะห์งานออกมาเป็นงานหลักงานย่อย เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีการสร้างใบความรู้
ใบงาน ไว้ล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น มีวิธีการจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในเรื่องที่จะเรียน มีการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล ทำ�หน้าที่
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การดำ�เนินการตามกิจกรรมที่เสนอแนะเหล่านี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานสำ�คัญที่นำ�
ไปสู่ความสำ�เร็จ
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการนำ�แนวทาง
การใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นในการพัฒนาผู้เรียน
หลังสิ้นสุดการทดลอง
2.1 ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
พบว่า หลักสูตรเดิมมีตัวชี้วัดมากเกินไปและทับซ้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้าง
เวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำ�นวนชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรควรลดลง เนื้อหามาก
ไม่เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน วิชาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำ�นวนมากเกินไป
ด้านความต้องการปรับเปลีย่ น พบว่า หลักสูตรควรลดมาตรฐานและจำ�นวนตัวชีว้ ดั เนือ้ หาและเวลา
เรียนควรยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน เน้นการปฏิบัติ การแก้ปัญหา การเรียนรู้สิ่งที่
นักเรียนถนัด สามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันหรือประกอบอาชีพได้ และหลักสูตรควรสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ มีความยืดหยุ่นในการนำ�หลักสูตรไปใช้ เปิดกว้างให้โรงเรียนพัฒนา
ผูเ้ รียนตามจุดเน้นและบริบทแต่ละพืน้ ที่ ควรหลอมรายวิชาเป็นแนวบูรณาการและเพิม่ ด้านทักษะชีวติ
สอดคล้องกับมาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2556) ทีพ่ บว่าองค์ประกอบของเอกสารหลักสูตรไม่ครอบคลุม
และไม่ชัดเจน บางองค์ประกอบมีรายละเอียดมากเกินไป วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไม่ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และได้เสนอว่า สพฐ.ควรจัดอบรมให้
ความรู้กับบุคลากรทุกฝ่ายและทุกคน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ติดตามผลการนำ�หลักสูตร
ไปใช้เป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนากระบวนการนำ�หลักสูตรไปใช้ให้กับสถานศึกษา การจัดทำ�
หน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้
		 ข้อค้นพบจากผลการวิจยั ของผูใ้ ช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดังกล่าว จึงเป็น
ปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งที่อาจต้องมีการตรวจสอบทบทวนการกำ�หนดกลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่ม การกำ�หนดโครงสร้างเวลาเรียนในทุกระดับการศึกษา มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ที่มี
การกำ�หนดด้านความรู้มากกว่าการนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำ�คัญที่นำ�ไป
สู่ความสามารถของพลเมืองไทยที่ต้องการในศตวรรษที่ 21
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2.2 ด้านการดำ�เนินการนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา พบว่า
โรงเรียนมีการประชุมวางแผนร่วมกัน จัดกิจกรรม PLC แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนครูเพื่อ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน กำ�หนดการบูรณาการการนำ�สมรรถนะไปใช้สู่การปฏิบัติกับนโยบาย
โรงเรียน คัดเลือกครูผู้สอน จัดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย ประเมินการสอนร่วมกันและ
นิเทศกำ�กับติดตาม จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ที่เสนอว่า ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นพื้นฐานสำ�คัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมาย และสำ�นักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2558) ที่กล่าวว่า
การนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ควรมีการจัดประชุมวางแผนกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย สนับสนุน
ด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษา และนิเทศ กำ�กับ ติดตามผลการดำ�เนินงาน
		 ผลการวิจัยในประเด็นนี้ จึงเป็นแนวคิดเพื่อนำ�ไปสู่การดำ�เนินการว่า การนำ�หลักสูตร
ฐานสมรรถนะไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษา จึงควรมีการเตรียมการด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ด้ า นการนำ � กรอบสมรรถนะหลั ก ผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนต้ น
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นห้องเรียนของครู พบว่า ครูสามารถนำ�ไปใช้ได้แต่บางโรงเรียนยังขาดการปรึกษาและ
ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนวิธีการแก้ปัญหากรณีครูยังไม่สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้ พบว่า
โรงเรียนแก้ปัญหาโดยครูรวมกลุ่มทำ� PLC อย่างเข้มแข็ง เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ประชุมปรึกษาทั้งแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือและการลด
ภาระงาน ของครู สอดคล้องกับสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) กล่าวว่า สถานศึกษาควร
กำ�หนดเป็นนโยบายที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ฝึกอบรมให้กบั ครูผสู้ อนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการทำ�แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร รายวิชา
ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีแนวโน้มในการสอนที่ดี
		 ดังนั้น การนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรมี
การเตรียมการที่ดีในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.4 ข้อแตกต่างการทำ�งานของครูในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะ
มีความยืดหยุ่นสูงกว่าและเปิดโอกาสให้ครูได้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ครูจัดทำ�แผนจัดการเรียนรู้ที่ละเอียดและใช้เวลามากขึ้น
ใช้เทคนิคการสอนและกิจกรรมหลากหลาย ใช้สื่อและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
มีความกระตือรือร้นและยืดหยุน่ ในการแก้ปญ
ั หา ผูเ้ รียนได้ท�ำ งานเป็นกลุม่ สนุกสนาน และสนใจเรียน
มากขึ้น ทำ�ให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล
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มีการประเมินผลตามสภาพจริงมากขึ้น ครูบางคนมีความเห็นว่าการวัดและประเมินผลยังไม่ชัดเจน
ในการประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัดที่กำ�หนด สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ที่กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะเป็นการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้ รียนกับประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั จิ ากสถานการณ์ตา่ ง ๆ พัฒนาทักษะ
การคิดและแก้ปัญหา การวัดผลประเมินผลเป็นการเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน ใช้การวัดผลแบบ
อิงเกณฑ์ (criterion referenced) ในการประเมินความสำ�เร็จของผู้เรียนแต่ละคน ผลการวิจัย
ในประเด็นนี้ สรุปได้ว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติภาระงานที่ผู้เรียนสามารถนำ�ไป
ใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวติ ประจำ�วันได้เป็นอย่างดี เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข และสนใจเรียนมากขึน้
2.5 การช่ ว ยเหลื อ นิ เ ทศ และสนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด ทำ � แผนการสอนและการนำ �
แผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้ในห้องเรียน พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้
ครูจดั ทำ�แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการนำ�ไปใช้ในห้องเรียน จัดประชุมสมํา่ เสมอเพือ่ สร้างความเข้าใจ
ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ PLC ตัง้ แต่การเขียนแผน สังเกตการสอน และสะท้อนผล
ร่วมกัน การเปิดชัน้ เรียน (Open Class) โดยเข้าไปสังเกตการสอนในชัน้ เรียนเพือ่ นิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ
ส่งเสริมการแบ่งปันการจัดกิจกรรมและสือ่ และการจัดทีมงานช่วยเหลือ แนะนำ�ครู ผลการวิจยั นีส้ อดคล้อง
กับแนวคิดของ ธำ�รง บัวศรี (2535) อ้างอิงจาก สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ที่กล่าวว่า หลักสูตร
ฐานสมรรถนะมีโครงสร้างทีแ่ สดงให้เห็นถึงเกณฑ์ความสามารถด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รียนในแต่ละระดับชัน้
ดังนัน้ การนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงมีความจำ�เป็นต้องมี
การช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนครูผู้สอนให้สามารถจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพปัญหาความต้องการของ
ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
2.6 ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บในการสนั บ สนุ น การทำ � งานของครู ด้ า นการพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร พบว่ า ครู ไ ม่ มี ค วามรู้ เรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพราะมองว่ า เป็ น เรื่ อ งไกลตั ว
ด้ า นการออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอน ครู ข าดความมั่ น ใจในการจั ด ทำ � แผนการจั ด
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้และใช้คู่มือเป็นหลักยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำ�ให้ไม่มี
ความหลากหลายในการออกแบบ ครูหลายท่านใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำ�นักพิมพ์ตามหนังสือ
แบบเรียน ทำ�ให้นำ�สมรรถนะไปใช้ได้ยาก ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูไม่แน่ใจว่าการวัดผล
ประเมินผลสมรรถนะที่ดีควรดำ�เนินการอย่างไร วิธีการแก้ไขเมื่อมีปัญหาอุปสรรค พบว่า ครูศึกษา
วิธีการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยสืบค้นจาก Internet ผู้บริหารสถานศึกษา
มาช่วยครูคิดวิเคราะห์การทำ�งาน และมีความจำ�เป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูทำ� การใช้ DLTV
ในการพัฒนาครูและใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล
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		 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2556)
ซึ่งพบว่า ครูขาดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนที่อิงมาตรฐาน การจัด
การเรียนการสอนไม่มีความหลากหลาย ขาดความรู้เรื่องการวัดและประเมินผล ไม่สามารถวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั เพือ่ การประเมินได้ ครูขาดความเข้าใจเรือ่ งการประเมินผลตามสภาพจริง
ไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
		 ด้วยเหตุนี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของ
คณะครูและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของสถานศึกษา
แต่ละแห่ง จึงเป็นข้อมูลสำ�คัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการให้บรรลุผลอย่างเหมาะสม
ตามบริบทและสภาพปัญหาที่มีอยู่
2.7 ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือรอยต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
10 สมรรถนะ เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะตั้งแต่ระดับปฐมวัย ควรให้
โรงเรียนมีอสิ ระด้านการจัดหลักสูตร ควรลดกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ดิมทีม่ ากเกินไป ควรระบุรายละเอียด
สมรรถนะย่อยที่ชัดเจนในแต่ละระดับชั้นไปสู่สมรรถนะหลัก ควรปรับตารางเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก อยากใช้สมรรถนะต่อ
ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดและนำ�การประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน ควรมีคู่มือเพราะทำ�ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจด้านสมรรถนะที่ตรงกัน
		 ด้านการดำ�เนินการใช้สมรรถนะต่อเนื่อง พบว่า จะนำ�สมรรถนะไปใช้ต่อควบคู่กับ
ตัวชีว้ ดั หลักสูตร เน้นกิจกรรมทีป่ ระยุกต์ใช้ในชีวติ จริงให้มากขึน้ จะทดลองนำ�สมรรถนะมาใช้ตอ่ เนือ่ ง
โดยเริม่ จากระดับชัน้ อนุบาลปีที่ 3 และชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น เพือ่ เป็นการส่งต่อในช่วงเปลีย่ นผ่าน
ใช้การประเมินตามสภาพจริงให้มากขึ้นและลดการใช้ข้อทดสอบปลายภาคในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 2
2.8 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน
ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า สิ่งสำ�คัญประการแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำ�คัญ ให้การสนับสนุนและสามารถเป็น
ที่ปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching โดยทีมพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู้
เพิ่มความชัดเจน ประการต่อมา คือ ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมที่นำ�ไปสู่สมรรถนะและแผนการสอน ประการสุดท้าย คือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร ช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือให้คำ�แนะนำ�
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
		 จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ที่กล่าวถึงลักษณะ
สำ�คัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะว่า มีการกําหนดผลการเรียนรูอ้ ย่างชัดเจนว่าผูเ้ รียนสามารถทําอะไรได้
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เมื่อจบหลักสูตร (Course Outcomes / Performance Outcomes) ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็น
กรอบในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ทําให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria)
เพือ่ ใช้ประเมินผลผูเ้ รียน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ จึงมีกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะ เป็นตัวกำ�หนดความรู้ และทักษะทีค่ าดหวังว่าผูเ้ รียนจะสามารถปฏิบตั ภิ าระงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติ
ที่กำ�หนด
		 นอกจากนี้ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้กล่าวว่า หน่วยงานหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ทำ�หน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ควรจัดตั้งองค์กรสนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะและการจัดทำ�แผนการจัด
การเรียนรูห้ ลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะเพือ่ วิจยั และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและหารูปแบบ
การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ
		 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน
จึงควรให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
สามารถเป็นทีมสนับสนุนในฐานะพี่เลี้ยง เพื่อการ Coaching การจัดกิจกรรม PLC ให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถทำ�หน้าที่ในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
2.9 สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงชี้แนะในการออกแบบกิจกรรมและ
การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำ�สมรรถนะไปใช้ มีแผนการจัด
การเรียนรูก้ ลางทีม่ คี วามยืดหยุน่ ครอบคลุมทุกกลุม่ สาระ มีแหล่งการเรียนรู้ Online ทีเ่ ผยแพร่เทคนิค
การสอนหรือกลยุทธ์ที่ส่งเสริมสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำ�วันโดยให้ครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพิม่ แหล่งค้นคว้าหาความรูโ้ ดยมีแหล่งการเรียนรู้ Online ทีค่ รูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและสือ่ สาร
กับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีคู่มือการวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ชัดเจนและ
เชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O - NET
		 จากผลการวิจัยที่นำ�เสนอความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ โดยเฉพาะมีแหล่งการเรียนรู้ Online มีศูนย์รวมข้อมูล
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพิ่มแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ที่ครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและสื่อสารกับ
ภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับข้อเสนอของ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)
ที่เสนอว่า สถานศึกษามีการเตรียมการจัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบ สถานที่รองรับการใช้เทคโนโลยี
ระบบ Internet ที่สามารถบริการผู้ใช้ได้ทั่วถึง และสามารถสืบค้นแบบ Online และ Offline
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2.10 ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ บทบาทของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้
		
หน่วยงานที่พัฒนาหลักสูตร เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย
ที่ซํ้าซ้อนกัน จัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำ�กรอบสมรรถนะไปใช้และจัดทำ�เกณฑ์การวัด
และประเมินผล จัดทำ�คูม่ อื สมรรถนะ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ อบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งสมรรถนะ
กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณ
ในการสนับสนุนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะ การวางแผน
เชิงระบบในการนำ�สมรรถนะไปใช้ เช่น การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กเพื่อการศึกษาต่อ การปรับ
เกณฑ์การวัดผลประเมินผลระดับประถมศึกษาเป็นผ่าน ไม่ผ่าน และใช้การประเมินตามสภาพจริง
		
กระทรวงศึกษาธิการ กำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
ทุกหน่วยงาน การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกรอบสมรรถนะให้กบั ครู แก้ไขระเบียบงบประมาณ
ที่ยุ่งยากให้มีความยืดหยุ่น สร้างข้อทดสอบที่ตอบสนองต่อบริบทพื้นที่ที่มีความหลากหลายและ
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามพัฒนาการ
		
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา การกำ�หนดนโยบายในระยะยาวและต่อเนือ่ ง ลดนโยบาย
ที่ซํ้าซ้อนและลดการสั่งการจากส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเองและส่งเสริม
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ได้อย่างอิสระ ยืดหยุน่ การใช้งบประมาณของโรงเรียน มีความชัดเจน
เกีย่ วกับความรูด้ า้ นสมรรถนะ รวมทัง้ ควรรวบรวมต้นแบบของ โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ
ให้ผู้สนใจศึกษาทาง Online อบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง
		
จากผลการวิจัยที่เสนอบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะไปทดลองใช้ มีความสอดคล้องกับสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2560) ที่เสนอว่า ควรจัดตั้งองค์กรสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรูห้ ลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ
เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและหารูปแบบการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ
		
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสำ�เร็จสำ�คัญควรเกิดจากการทำ�งานทีเ่ น้นการบูรณาการของ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมวางแผนการยกร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ การกำ�หนดสมรรถนะ
ทีจ่ �ำ เป็นให้กบั ผูเ้ รียนแต่ละระดับการศึกษาทีส่ อดคล้องเชือ่ มโยงกัน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนไทยและพลเมืองไทยที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
2.11 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า ควรมีการประเมินหลักสูตรเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
และมีความชัดเจนแนวทางการดำ�เนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ PLC และการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) การพัฒนาครูควรให้ผู้รู้จริงแนะนำ�วิธีปฏิบัติ
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ที่ถูกต้อง จัดทำ�เว็บไซต์กลางเพื่อการสืบค้นข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงาน
หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ ควรทำ�งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จัดทำ�คู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู ระบุแหล่งเรียนรู้
และหนังสือประกอบทีจ่ ะทำ�ให้ครูคน้ หาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีสอื่ และแหล่งเรียนรูป้ ระกอบการเรียน
การสอน และประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ
		 จากผลการวิจัยด้านนี้มีความสอดคล้องกับ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)
ที่กล่าวถึงข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนการสอนว่า ควรให้ความ
สำ�คัญของความเชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ และความสามารถที่เป็นแกนกลาง การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในแต่ละระดับ
องค์ประกอบของขอบเขตและความลึกของความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ทกั ษะ ความรูแ้ ละคุณลักษณะ
ของบุคคล เป็นเกณฑ์ การกำ�หนดระดับและการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้หรือผลักดันให้มี
การบูรณาการกันอย่างจริงจัง
		 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�ไปสู่การปฏิบัติ จึงมีความจำ�เป็น
ที่องค์กร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของประเทศทุกระดับการศึกษา จะต้องให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดเป้าหมายฐานสมรรถนะ
ทีต่ อ้ งการให้เกิดแก่ผเู้ รียนในแต่ละช่วงวัยจนจบการศึกษาและนำ�ไปสูก่ ารประกอบอาชีพทีด่ ใี นอนาคต
ตอนที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียน สำ�หรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
		 3.1 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร
			 3.1.1 กำ�หนดให้มเี ป้าหมายร่วมทีช่ ดั เจน ซึง่ เป็นเป้าหมายทีท่ กุ คนสามารถรับรู้
และเข้าใจได้ตรงกันในลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (desirable outcomes) ที่ชัดเจน
เข้าใจได้ไม่ยาก และไม่มากจนเกินไป ผูท้ ี่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาสามารถเห็นภาพใหญ่
(big picture) ร่วมกันและมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนที่เสนอ
ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นฐานในการกำ�หนดจุดมุง่ หมายด้านผูเ้ รียน โดยอาจพิจารณาทบทวนสมรรถนะหลัก
สมรรถนะย่อย ทัง้ ในแง่ของจำ�นวนสมรรถนะและระดับความเข้มข้นของสมรรถนะทีม่ คี วามเหมาะสม
กับผู้เรียนในแต่ละระดับ ซึ่งสามารถศึกษาวิจัยและทำ�ประชาพิจารณ์เพิ่มเติมได้ โดยการกำ�หนด
เป้าหมายร่วมนี้ ทัง้ การกำ�หนดเป้าหมายร่วมระดับชาติ ระดับท้องถิน่ / เขตพืน้ ที่ และระดับสถานศึกษา
โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
			 3.1.2		พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามกระบวนการวิจยั
โดยควรมุ่งเป้าหมายให้ได้หลักสูตรที่กำ�หนดจุดมุ่งหมายเชิงสมรรถนะ เสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ และแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ ในลักษณะของการใช้ผลวิจัยชี้นำ�นโยบาย
(Research - led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลที่ชัดเจน
ที่นำ�ไปสู่การปรับปรุงนโยบาย
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นอกจากนี้ ควรให้มกี ารศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าในการปรับเปลีย่ น
องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งที่ยากลำ�บาก
		 3.1.3 ปลดล็อก“โครงสร้างเวลาเรียน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้มีความยืดหยุ่นที่สถานศึกษามีอิสระในการจัดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานหลักที่จำ�เป็นต่อการเรียนรู้ตามวัย ที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ แม้ว่าได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหาร
จัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำ�สั่งสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 แล้ว หากแต่ผู้ใช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษายังไม่ได้รับรู้และเกิด
ความเข้าใจในวงกว้าง รวมทั้งคำ�สั่งฉบับดังกล่าวยังมีข้อกำ�หนดถึงโครงสร้างเวลาเรียนเฉพาะ
ของรายวิชาประวัติศาสตร์จำ�นวน 40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐานจำ�นวน 840 ชั่วโมงต่อปี
โดยสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่งต้องจัดภายใต้เวลาเรียนที่กำ�หนดนี้
		 3.1.4 ตรวจสอบทบทวนตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผสู้ อนได้ให้ขอ้ มูลว่าตัวชีว้ ดั ของบางกลุม่ สาระการเรียน รูม้ จี �ำ นวนมากและซํา้ ซ้อนกัน
เน้นด้านความรู้มาก ทักษะที่กำ�หนดในตัวชี้วัดเป็นทักษะย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย
ทำ�ให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและ
ประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ที่ไม่เกิดเป็นสมรรถนะ
		 3.1.5 จัดรายวิชาพืน้ ฐานแบบเน้นรายวิชาหลักให้มคี วามเข้มข้น ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.1 - 3) ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรายวิชา
ที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ และมีความจำ�เป็นต่อการนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
และจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นรายวิชารอง ได้แก่ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา
และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดในลักษณะการบูรณาการที่นำ�สมรรถนะทั้ง
10 สมรรถนะเป็นฐานในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งรายวิชาหลัก รายวิชารอง
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
			ทั้งนี้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - 3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) ควรค่อย ๆ เพิ่มความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมที่จำ�เป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะ
ความเข้มข้นไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ เป็นฐาน
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		 3.1.6 ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะเป็นฐานสำ�คัญไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยเน้นการเชื่อมต่อหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การอุดมศึกษาในลักษณะของสมรรถนะเชือ่ มโยงต่อเนือ่ งกัน เพือ่ สร้างคุณภาพของเด็กไทยให้เข้มแข็ง
ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องต่อเนื่องตามความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างพลเมืองไทยในอนาคตจากฐานสมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
		 3.1.7 ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำ�คัญจำ�เป็นอื่น ๆ อย่างหลากหลาย
มุมมอง หลากมิติ และนำ�มาสู่การกำ�หนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมทั้งระดมข้อมูล
แนวปฏิบัติที่น่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำ�มาสู่การกำ�หนดนโยบาย (Practice to Policy)
3.2 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการนำ�หลักสูตรไปใช้
		 3.2.1 ด้านการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์หลักสูตร เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ ค้นพบ
ประการหนึ่งว่า ผู้บริหารและครูจำ�นวนมากไม่ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวและการปรับปรุง
หลักสูตร ดังนั้น ต้องหายุทธวิธีในการประชาสัมพันธ์ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ในระดับ
ชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด เพื่อให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสามารถใช้และพัฒนาหลักสูตรได้ตามเจตนารมณ์ เกิดผลจากภาคนโยบายสูภ่ าคปฏิบตั ไิ ด้
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสื่อสารต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย หลากหลายช่องทางที่เหมาะสม
กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องที่มีหลายช่วงวัยและมีความแตกต่างด้านประสบการณ์
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจวิธีทำ�งานได้ด้วยตนเอง ทั้งในลักษณะของการจัดทำ�เอกสาร
คู่มือ แหล่งเรียนรู้ การจัดสัมมนา การมีที่ปรึกษา การสร้างสารสนเทศออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ Call - center รวมถึงการเปิดพื้นที่สาธารณะ เช่น กระดานข่าว
ออนไลน์ การตัง้ กระทู้ เพือ่ ช่วยให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการใช้หลักสูตร อาทิ ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถศึกษาทำ�ความเข้าใจหลักสูตรได้อย่างละเอียด และสามารถให้
ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาได้ต่อไป
			
3.2.2 ด้านการใช้หลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะต้องกำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรู้
เชิงสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยและใช้สถานการณ์และชีวติ หรือกิจวัตรประจำ�วัน
ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะนี้เป็นการระบุสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ�หรือ
แสดงออก ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำ�งาน
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หรือใช้ในสถานการณ์เงื่อนไขนั้น ๆ และการออกแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาต้องใช้ “บริบทชีวิตจริง” ของผู้เรียนเป็นฐาน โดยมุ่งเน้นสมรรถนะที่ผู้เรียนสามารถ
ใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งมักเป็นการออกแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน (differentiated instruction) รวมถึงต้องกำ�หนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลที่เน้นการประเมินเพือ่ พัฒนาโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงทีใ่ ช้สมรรถนะเป็นฐาน
ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน
		 3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อการจัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
หลักสูตร เสนอให้มีสถาบัน หน่วยงานกลาง หรือคณะบุคคลทำ�หน้าที่วางแผนกำ�หนดทิศทาง
การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยอย่างเป็นองค์รวมของทุกกระทรวง ทุกสังกัดหน่วยงาน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยอาจมีองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วย ผู้แทนระดับนโยบาย
และระดับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติที่มีหน้าที่นำ�หลักสูตรไปใช้
มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการศึกษาให้นักเรียนแต่ละวัยตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้เป้าหมาย
ในทิศทางเดียวกัน มีการวางแผนการเชือ่ มต่อหลักสูตรแต่ละระดับอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
แต่ละระดับการศึกษา เห็นความสัมพันธ์สอดคล้องตลอดทั้งระบบการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่
การยกร่าง การใช้ และการประเมินผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้สถานศึกษาทุกสังกัดเข้าใจตรงกันทั้งในด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล รวมทัง้ เป็น
หน่วยงานทีร่ ะดมทรัพยากรและวางระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะแนวคิด
แนวทาง และนวัตกรรมที่น่าสนใจจากสถานศึกษาในทุกสังกัด
			
หน่วยงานข้างต้นนี้ต้องมีบุคลากรเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตร การสอน การวัด
และประเมินผลที่สามารถให้คำ�ปรึกษาและตอบปัญหาด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาได้ รวมถึงควรเพิ่มบุคลากรที่
ดูแล ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ในด้านนี้แก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นให้เพียงพอด้วย
		 3.2.4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ความสำ�เร็จของการใช้หลักสูตรมิได้อยู่ที่
การผลิตตัวเล่มหลักสูตรได้แล้วเสร็จ หากแต่อยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญก็คือครูที่ต้องทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนให้เข้าใจชัดเจน และมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังสมาํ่ เสมอ
ซึ่งปัจจัยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุนให้ครูทำ�งานได้ประสบผลสำ�เร็จ ได้แก่
			
1) การสร้ า งความเข้ า ใจแก่ ค รู ทุ ก คน ให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าตนต้อง
ดำ�เนินการอย่างไรให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะ
เพิ่มเติมแก่ครูด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับครู
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นที่ต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว
ให้มีความเชื่อมโยงกัน
			
2) การจัดเตรียมเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน ที่ช่วยให้ครูสามารถจัด
การเรียนการสอนได้ด้วยการนำ�แนวทางการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมาใช้ มากกว่าเน้นให้ครู
พัฒนาเนือ้ หาบทเรียน โดยกิจกรรมทีจ่ ะให้นกั เรียนปฏิบตั คิ วรมีคมู่ อื หรือข้อความแนะนำ�วิธดี �ำ เนินการ
หรือทิศทางของกิจกรรมนั้น ๆ สำ�หรับครู อาทิ คู่มือแนวทางการใช้รูปแบบ วิธี หรือแนวการสอน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ตัวอย่างเครื่องมือวัดสมรรถนะ
			
3) การจัดเตรียมข้อมูลผลการประเมิน ที่บอกได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
อย่างไร เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบทีอ่ า้ งอิงกับตัวชีว้ ดั โดยเน้นทีป่ ระสิทธิภาพการสอนของครู ในลักษณะ
ของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ให้ครูเกิดการเรียนรู้ร่วมไปกับ
ผู้เรียน ช่วยให้ครูย้อนกลับมาพัฒนาการสอนของตนเองและปรับการสอนด้วยตนเองได้ (ออกแบบ
เครื่องมือพัฒนาให้ครูสามารถทำ�งานได้ด้วยตนเอง) หรืออาจจัดตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ภายในโรงเรียน ซึ่งสามารถสะท้อนผลการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียนต่อผู้บริหารและต้นสังกัด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเอื้ออำ�นวยให้ผู้ดูแลระดับบริหารสถานศึกษาสามารถนำ�ข้อมูลต่าง ๆ นี้
ไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
			
4) การพัฒนาครูแกนนำ� ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอนที่สามารถเสนอแบบอย่าง วิธีและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ได้ผล ซึ่ง
เป็นวิธีการสอนที่ผ่านการทดลอง และมีผลการวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพของวิธีดังกล่าวแล้ว เพื่อ
ให้ครูได้ศึกษาและเปรียบเทียบกับวิธีการสอนของตน แล้วนำ�ไปสู่การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้กับเพื่อนครู
			
5) การสนับสนุนและสร้างแรงผลักดันจากเพือ่ นครูรว่ มวิชาชีพ โดยการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นวิธสี อนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูมอื อาชีพเพือ่
การพัฒนาการสอน
			
6) การมีผู้นำ�และผู้บริหารสถานศึกษาช่วยสนับสนุนการทำ�งานและสร้าง
แรงผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
					 7) การให้ชุมชนได้รับทราบถึงความคาดหวังหรือเป้าหมายของสถานศึกษา
และโรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ชุมชนคาดหวัง โดยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
และครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่
สังคมและชุมชนได้
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					 8) การวิจยั การติดตาม และการประเมินผลในการนำ�หลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ ที่สร้างความมั่นใจในการจัดการ
ศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่
						 ทั้งนี้ ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบว่า กลุ่มผู้เกี่ยวข้องมีหลายลักษณะ อาทิ
1) ไม่ยอมรับรู้ความเปลี่ยนแปลง 2) รับรู้ แต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง หรือ 3) รับรู้ อยากเปลี่ยนแปลง
แต่ไม่กล้าปรับเปลี่ยน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มจึงต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในกลุ่ม
เป้าหมายเหล่านี้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560
2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด
3. การศึกษาวิจัยกระบวนการนำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่มี
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อค้นหาโรงเรียนแกนนำ�หรือต้นแบบในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค
4. การศึกษาปัจจัยความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่เข้มแข็งของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพื้นที่
5. การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ภาคผนวก ก.

เครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบสมรรถนะและระดับคุณภาพของผู้เรียน
สำ�หรับครูผู้สอนใช้ประเมินนักเรียน
เกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสมรรถนะที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais)
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ที่

สมรรถนะ

ดีมาก
(3 คะแนน)
1
ภาษาไทยเพื่อ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนโดย
การสื่อสาร
ใช้ค�ำ และข้อความสัน้ ๆ ใน
(Thai Language การสือ่ สารกับบุคคลรอบ
for
ตัวได้อย่างคล่องแคล่ว
Communication) และเหมาะสมตาม
กาลเทศะในทุกทักษะ
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจ
ในการใช้ภาษาไทยใน
การแลกเปลี่ยนความรู้
ความรู้สกึ ความคิด และ
การเข้าใจกับผู้อื่น

ดี
(2 คะแนน)
ฟัง ดู พูด อ่านและ
เขียนโดยใช้คำ�และ
ข้ อ ความสั้ น ๆ ใน
ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ
บุ ค คลรอบตั ว ได้
อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว
และเหมาะสมตาม
กาลเทศะในทุกทักษะ
ทั้งฟัง ดู พูด อ่าน
และเขียน

พอใช้
ปรับปรุง
(1 คะแนน)
(0 คะแนน)
ฟัง ดู พูด อ่านและ มีทกั ษะน้อยกว่าระดับ
เขียนโดยใช้คำ�และ 1 หรือไม่มีทักษะเลย
ข้ อ ความสั้ น ๆ ใน
ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ
บุ ค คลรอบตั ว ได้
อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว
และเหมาะสมตาม
กาลเทศะได้ เ พี ย ง
บางทักษะ

2

คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

สามารถแก้ปัญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์
ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ท า ง
คณิตศาสตร์ และ
สามารถสื่อสารและ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ รวมทัง้
เชื่ อ มโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับ
เนือ้ หาสาระอืน่ ๆ ได้
อย่างเหมาะสม

สามารถแก้ปัญหา มีทกั ษะน้อยกว่าระดับ
ทางคณิ ต ศาสตร์ 1 หรือไม่มีทักษะเลย
และให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ รวมทัง้
สามารถสื่อสารและ
สื่อความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ ไ ด้
อย่างเหมาะสม

ส า ม า ร ถ แ ก้ ปั ญ ห า
ทางคณิตศาสตร์และให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
รวมทั้งสามารถสื่อสาร
และสื่ อ ความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และเชือ่ ม
โยงความรูท้ างคณิตศาสตร์
กับเนือ้ หาสาระอืน่ ๆ และ
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจำ�วันได้อย่าง
อย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ก.

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ที่

สมรรถนะ

ดีมาก
(3 คะแนน)
3 การสืบสอบทาง กล้าพูด กล้าแสดงความคิด
วิทยาศาสตร์และ เห็น สนับสนุนหรือคัดค้าน
จิตวิทยาศาสตร์ เพื่อตัดสินใจในประเด็น
(Scientific Inquiry ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผล
and Scientific กระทบต่อตนเอง ครอบครัว
Mind)
สามารถใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ และ
สามารถสร้างและใช้แบบ
จำ�ลองอย่างง่ายเพือ่ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
รวมทัง้ สามารถออกแบบ
ต้ น แบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ง่าย ๆ ที่ใช้แก้ปัญหาใน
ชีวติ ประจำ�วันของตนเอง
และชุมชน ตลอดจนเป็นผู้
มีจติ วิทยาศาสตร์ มีความ
เป็นผูม้ เี หตุผล ตระหนักใน
สิง่ แวดล้อม รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม
ระดับประเทศ

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

ดี
(2 คะแนน)
ก ล้ า พู ด ก ล้ า
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด
เห็น สนับสนุนหรือ
คัดค้านเพื่อตัดสิน
ใจในประเด็ น ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีผล
กระทบต่อตนเองและ
ครอบครัว สามารถ
ใช้กระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
การแสวงหาความรู้
และสามารถสร้าง
และใช้แบบจำ�ลอง
อย่างง่ายเพือ่ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ รวมทั้ง
สามารถออกแบบ
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
ง่าย ๆ ทีใ่ ช้แก้ปญ
ั หา
ในชีวติ ประจำ�วันของ
ตนเองและชุมชน

241

พอใช้
ปรับปรุง
(1 คะแนน)
(0 คะแนน)
ก ล้ า พู ด ก ล้ า มีทกั ษะน้อยกว่าระดับ
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด 1 หรือไม่มีทักษะเลย
เห็น สนับสนุนหรือ
คัดค้านเพื่อตัดสิน
ใจในประเด็ น ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีผล
กระทบต่อตนเองและ
ครอบครัว สามารถ
ใช้กระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
การแสวงหาความรู้
และสามารถสร้าง
และใช้แบบจำ�ลอง
อย่างง่ายเพือ่ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ก.

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ที่

สมรรถนะ

ดีมาก
(3 คะแนน)
4 ภาษาอังกฤษเพื่อ สามารถจดจำ�คำ�ศัพท์
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานใน
(English for
ระดับชั้นของตนเองได้
Communication) อย่างถูกต้อง และสามารถ
สื่อสารผ่านการฟัง พูด
อ่านและเขียนด้วยคำ�ศัพท์
ข้อความและประโยคง่าย ๆ
ในการสื่ อ สารโต้ ต อบ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
หรือสถานการณ์ในชีวิต
ประจำ�วันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความคิดและประสบการณ์
ของตนเองโดยการใช้ภาษา
อังกฤษอย่างสร้างสรรค์
รวมทัง้ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
อีกด้วย

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

ดี
(2 คะแนน)
สามารถจดจำ�คำ�ศัพท์
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ในระดับชัน้ ของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถสื่อสารผ่าน
การฟัง พูด อ่านและ
เขี ย นด้ ว ยคำ � ศั พ ท์
ข้อความและประโยค
ง่าย ๆ ในการสือ่ สาร
โต้ ต อบเกี่ ย วกั บ
ข้อมูลส่วนตัว หรือ
สถานการณ์ในชีวิต
ประจำ�วันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
กับบริบททางสังคม
และวั ฒ นธรรม
ตลอดจนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ

242

พอใช้
ปรับปรุง
(1 คะแนน)
(0 คะแนน)
สามารถจดจำ�คำ�ศัพท์ มีทกั ษะน้อยกว่าระดับ
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1 หรือไม่มีทักษะเลย
ในระดับชัน้ ของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถสื่อสารผ่าน
การฟัง พูด อ่านและ
เขี ย นด้ ว ยคำ � ศั พ ท์
ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ
ประโยคง่าย ๆ ใน
การสื่อสารโต้ตอบ
เกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัว
หรื อ สถานการณ์
ในชีวิตประจำ�วันได้
อย่างถูกต้อง

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ก.

กลุ่มสมรรถนะที่ 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais)
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ที่

สมรรถนะ

ดีมาก
(3 คะแนน)

ดี
(2 คะแนน)

5

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่ง
ตน (Life Skills
and Personal
Growth)

ดูแลและพึ่งตนเองได้
เหมาะสมตามวัยทัง้ ทาง
ด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์
สังคม สติปัญญา  และ
สามารถป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงจากภัย
ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาและปรับตัวกับ
สภาพความเปลีย่ นแปลง
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้อื่น วางตนได้เหมาะ
สมกับบทบาทของตน
ตลอดจนรับรูแ้ ละชืน่ ชม
มีสนุ ทรียะทางด้านความ
งามในธรรมชาติและศิลป
วัฒนธรรม

ดูแลและพึ่งตนเอง
ได้เหมาะสมตามวัย
ทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจอารมณ์ สังคม
สติ ปั ญ ญา  และ
สามารถป้ อ งกั น
ตนเองและหลีกเลีย่ ง
จากภัยต่าง ๆ ได้
รวมทั้งแก้ไขปัญหา
และปรับตัวกับสภาพ
ความเปลีย่ นแปลงได้
อย่างเหมาะสม

ดูแลและพึ่งตนเอง มีทักษะน้อยกว่าระดับ
ได้เหมาะสมตามวัย 1 หรือไม่มีทักษะเลย
ทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปญั ญา รวมทัง้
สามารถป้องกันตนเอง
และหลีกเลีย่ งจากภัย
ต่าง ๆ ได้

6

ทักษะอาชีพ และ
การเป็น
ผู้ประกอบการ
(Career Skills
and
Entrepreneurship)

สามารถรับรู้ถึงความ
ต้องการ ความสนใจ ความ
ถนัด และอาชีพที่สนใจ
ของตนเอง และสามารถ
เผชิญและปรับตัวเมือ่ พบ
กับสถานการณ์ทยี่ งุ่ ยาก
มีการกำ�หนดเป้าหมาย
การทำ�งาน และมีการ
วางแผนการใช้จ่ายและ
การเก็บออม รวมทั้ง
มีการวางแผนทำ�งานเป็น
ขั้นตอน และสามารถ
ทำ�งานได้อย่างคล่องแคล่ว
เป็นขั้นเป็นตอน ตลอด
จนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ มีความ
อดทน รอบคอบ สร้าง
ผลงาน และชื่ น ชม
ผลงานของตนเอง

สามารถรับรูถ้ งึ ความ
ต้องการ ความสนใจ
ความถนัด และอาชีพ
ที่สนใจของตนเอง
และสามารถเผชิญ
และปรับตัวเมือ่ พบ
กับสถานการณ์ที่
ยุง่ ยาก มีการกำ�หนด
เป้าหมายการทำ�งาน
และมีการวางแผน
การใช้จ่ายและการ
เก็บออม รวมทั้ง
มีการวางแผนทำ�งาน
เป็นขั้นตอน และ
สามารถทำ�งานได้
อย่างคล่องแคล่ว
เป็นขั้นเป็นตอน

สามารถรับรูถ้ งึ ความ มีทักษะน้อยกว่าระดับ
ต้องการ ความสนใจ 1 หรือไม่มีทักษะเลย
และความถนัดของ
ตนเอง และสามารถ
เผชิญและปรับตัวเมือ่
พบกับสถานการณ์ที่
ยุง่ ยาก มีการกำ�หนด
เป้าหมายการทำ�งาน
และมีการวางแผน
ก า ร ใช้ จ่ า ย แ ล ะ
การเก็บออม รวมทั้ง
มีการวางแผนทำ�งาน
เป็นขัน้ ตอน แต่ยงั ขาด
ทักษะในการทำ�งาน
ในบางขั้นตอน

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

243

พอใช้
(1 คะแนน)

ปรับปรุง
(0 คะแนน)

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ก.

กลุ่มสมรรถนะที่ 3 คนไทยสามารถสูง (Smart Thais)
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ที่

สมรรถนะ

ดีมาก
(3 คะแนน)

ดี
(2 คะแนน)

7

ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น
สู ง และนวั ต กรรม
(Higher-Order
Thinking Skills
and Innovation)

สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้ มูล
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ยัง
ไม่มคี วามสลับซับซ้อนมาก
และคิดตัดสินใจตามหลัก
เหตุผลได้ สามารถสังเกต
หรือสำ�รวจตนเอง ระบุ
ปัญหาของตนและปัญหา
ที่มีกับเพื่อน และคิดหา
สาเหตุและวิธกี ารแก้ปญั หา
แล้วลงมือแก้ปญ
ั หาด้วยวิธี
การทีเ่ ลือก รวมทัง้ สามารถ
ติดตามผล ประเมินผลและ
สรุปผลการแก้ปญั หาของตน
ได้ตลอดจนสามารถคิดหรือ
จินตนาการความคิดแปลก
ใหม่ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การเล่น การประดิษฐ์ การ
ทำ�ของเล่น ของใช้ การเล่า
นิทาน การวาดภาพ การ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา

สามารถคิดวิเคราะห์
ข้อมูลหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ทีย่ งั ไม่มคี วาม
สลับซับซ้อนมากและ
คิดตัดสินใจตามหลัก
เหตุผลได้ และสามารถ
สั ง เกตหรื อ สำ � รวจ
ตนเอง ระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่
มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุและวิธกี าร
แก้ปัญหา แล้วลงมือ
แก้ปญั หาด้วยวิธกี ารที่
เลือก รวมทัง้ สามารถ
ติดตามผล ประเมิน
ผลและสรุปผลการ
แก้ปัญหาของตนได้

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

244

พอใช้
(1 คะแนน)

ปรับปรุง
(0 คะแนน)

สามารถคิดวิเคราะห์ มีทกั ษะน้อยกว่า
ข้อมูลหรือเรื่องราว ระดับ 1 หรือไม่มี
ต่าง ๆ ทีย่ งั ไม่มคี วาม ทักษะเลย
สลับซับซ้อนมากและ
คิดตัดสินใจตามหลัก
เหตุผลได้ และสามารถ
สั ง เกตหรื อ สำ � รวจ
ตนเอง ระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่
มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุและระบุ
วิธีการแก้ปัญหา แต่
ยังไม่สามารถลงมือ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ที่เลือกด้วยตนเองได้

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ก.

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ที่

สมรรถนะ

ดีมาก
(3 คะแนน)

ดี
(2 คะแนน)

8

การรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และ
ดิจิทัล (Media,
Information and
Digital Literacy)

รูจ้ กั และใช้สอื่ สารสนเทศได้
โดยเข้าใจความต้องการใน
การใช้ประโยชน์ของตนเอง
และสามารถบอกถึงวิธกี าร
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ และการใช้ประโยชน์
สื่อ รวมทั้งสามารถสืบค้น
อ่าน สร้างสื่อและข่าวสาร
อย่างหลากหลาย ตลอด
จนสามารถประเมินความ
น่าเชื่อถือและคุณค่า เห็น
ประโยชน์และโทษของสื่อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และเลือกส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน

รู้ จั ก และใช้ สื่ อ
สารสนเทศได้ โดยเข้าใจ
ความต้ อ งการใน
การใช้ประโยชน์ของ
ตนเอง และสามารถ
บอกถึงวิธีการเข้าถึง
แหล่ ง สารสนเทศ
แหล่ ง เรี ย นรู้ และ
การใช้ประโยชน์สื่อ
รวมทัง้ สามารถสืบค้น
อ่าน สร้างสื่อและ
ข่าวสารอย่างหลากหลาย
ตลอดจนสามารถ
ประเมินความน่าเชือ่ ถือ
และคุณค่า เห็นประโยชน์
และโทษของสื่ อ
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

245

พอใช้
(1 คะแนน)

ปรับปรุง
(0 คะแนน)

รู้ จั ก และใช้ สื่ อ มีทกั ษะน้อยกว่า
สารสนเทศได้ โดยเข้าใจ ระดับ 1 หรือไม่มี
ความต้องการในการใช้ ทักษะเลย
ประโยชน์ของตนเอง
และสามารถบอกถึง
วิธีการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ แหล่ ง
เรียนรู้ และการใช้
ประโยชน์สื่อ รวมทั้ง
สามารถสืบค้น อ่าน
สร้างสื่อและข่าวสาร
อย่างง่ายได้
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กลุ่มสมรรถนะที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thais Citizen)
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ที่

สมรรถนะ

ดีมาก
(3 คะแนน)

ดี
2 คะแนน)

9

การทำ�งานแบบ
รวมพลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ� 
(Collaboration,
Teamwork &
Leadership)

ทำ�งานร่วมกันเพือ่ บรรลุ
เป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ
ไว้วางใจกัน ในการทำ�
ตามบทบาททีไ่ ด้รบั มอบ
หมายทั้งการเป็นผู้นำ�
และสมาชิก เปิดใจ ให้
และรับข้อมูลอย่างเต็มใจ
ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างอย่างเหมาะสม
ในทุกสถานการณ์ พร้อม
ประสานความคิด ปรับ
เปลี่ยน ประนีประนอม
เพือ่ รักษาความสัมพันธ์ทดี่ ี

ทำ�งานร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป้าหมายด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบ
ไว้วางใจกัน ในการ
ทำ � ตามบทบาท
ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ ง การเป็ น ผู้ นำ �
และสมาชิก เปิดใจ
ให้ แ ละรั บ ข้ อ มู ล
อย่างเต็มใจยอมรับ
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์

ทำ�งานร่วมกันเพื่อ มีทักษะน้อยกว่าระดับ
บรรลุเป้าหมายด้วย 1 หรือไม่มีทักษะเลย
ความรั บ ผิ ด ชอบ
ไว้วางใจกัน ในการ
ทำ � ตามบทบาท
ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ ง การเป็ น ผู้ นำ �
และสมาชิก เปิดใจ
ให้และรับข้อมูลอย่าง
เต็มใจยอมรับความ
คิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง
อย่างเหมาะสมใน
บางสถานการณ์

10 การเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้
ที่มีสำ�นึกสากล
(Active Citizen
and Global
Mindedness)

สามารถปฏิบตั ติ นในฐานะ
สมาชิกของห้องเรียน และ
โรงเรียนตามบทบาทและ
หน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ เคารพ
กฎกติกาอย่างเคร่งครัด
รวมทัง้ มีสว่ นร่วม ช่วยเหลือ
ในกิจกรรมต่าง ๆ  และ
รักษาสาธารณสมบัตขิ อง
ห้องเรียนและโรงเรียนได้
ตามสมควรแก่วยั ตลอด
จนตระหนักในความสำ�คัญ
ของการอยูร่ ว่ มกันกับผูท้ มี่ ี
ความแตกต่างหลากหลาย
และภาคภูมใิ จในการเป็น
สมาชิกของห้องเรียนและ
โรงเรียน

สามารถปฏิบัติตน
ในฐานะสมาชิ ก
ของห้องเรียน และ
โรงเรียนตามบทบาท
และหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
เคารพกฎกติกาอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งมี
ส่วนร่วม ช่วยเหลือใน
กิจกรรมต่าง ๆ  และ
รักษาสาธารณสมบัติ
ของห้องเรียนและ
โรงเรี ย นได้ ต าม
สมควรแก่วัย

สามารถปฏิบัติตน มีทักษะน้อยกว่าระดับ
ในฐานะสมาชิกของ 1 หรือไม่มีทักษะเลย
ห้องเรียนตามบทบาท
และหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
รวมทัง้ มีสว่ นร่วมและ
ช่วยเหลือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของห้องเรียน
ได้ตามสมควรแก่วัย
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พอใช้
(1 คะแนน)

ปรับปรุง
(0 คะแนน)
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ที่

ื่ - สกุล
ชอ

อายุ

ตาแหน่ง
กลุม
่ สาระ
การเรียนรู ้ทีส
่ อน

ั้
ชน

ความถนั ด
วุฒท
ิ างการ
ประสบการณ์
่ วชาญ ในการสอน
ึ ษา
ความเชีย
ศก
วิชาเอก/โท
(ปี )

ื่ ผู ้ประสานงาน.................................................................โทรศัพท์........................ID LINE…………………………….
ชอ

ื่ ผู ้บริหาร........................................................................โทรศัพท์...................... ID LINE…………………………….
ชอ

้ ป.๑ - ป.๓ มีระดับชัน
้ ล่ะ......ห ้อง รวม.....ห ้อง มีครูสอนประจาชัน
้ ป.๑ - ป. ๓ รวม......คน
ระดับทีเ่ ปิ ดสอน.............จานวนห ้องเรียน......ห ้อง ระดับชัน

ขนาดของโรงเรียน ( ) ขนาดเล็ก ( ) ขนาดกลาง ( ) ขนาดใหญ่ จานวนผูบ
้ ริหาร.......คน จานวนครู......คน จานวนน ักเรียน......คน

โรงเรียน ............................................................สงั กัด .................................
ทีอ
่ ยู.่ ...............................................................................................................................โทร.............................

้
ั ้ ประถมศก
ึ ษาตอนต ้น
แบบสอบถามข ้อมูลพืน
้ ฐานของโรงเรียนและครูรว่ มทดลองใชกรอบสมรรถนะผู
้เรียนชน

ภาคผนวก ก.
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ป.๓

ป.๒

ป.๑

้
ชัน

ื่ - สกุล ครูผู ้สอน
ชอ
ไทย

คณิต

อังกฤษ วิทย์

กลุม
่
วิชา
รวม

งานเดิมเป็ นฐาน ผสานสมรรถภาพ

แนวทางที๑
่

แนวทางที่ แนวทางที่
๓
๔
งานเดิมเป็ นฐาน ผสานสมรรถภาพ
บูรณาการ
สมรรถนะ
ไทย คณิต อังกฤษ วิทย์ กลุม
่
ผสาน
ชีวต
ิ
วิชา
หลาย
ในกิจวัตร
รวม สมรรถนะ
ประจาวัน

แนวทางที๑
่

ี้ จง ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพิจารณาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู ้เรียน โดยเลือก ๒ - ๓ แนวทาง และครอบคลุมชัน้ ป.๑ - ป.๓
คำชแ
และทาเครือ
่ งหมาย / พร ้อมกรอกข ้อมูลในช่องทีเ่ ลือก

โรงเรียน...............................................................................จังหวัด........................สงั กัด..........................

่ ้องเรียน
แบบสอบถามข ้อมูลการเลือกแนวทางการนากรอบสมรรถนะหลักสูห

ภาคผนวก ก.
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สม.๓
แบบสอบถามข้อมูลของครูรายบุคคล
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
โรงเรียน....................................................................................................... สังกัด...............................
ชือ่ -สกุล ครูผสู้ อน.............................................................................................................................
ตำ�แหน่ง................................................................................. ประสบการณ์ในการสอน................ปี
วิชาทีน่ �ำ กรอบสมรรถนะไปใช้.............................................................. ระดับชัน้ ทีใ่ ช้สอน............
หน่วย/เรือ่ ง............................................................................................ เวลา.....................ชัว่ โมง
รูปแบบแผนการสอนในครั้งนี้ ใช้แนวทางที่

()๑

()๒ ()๓ ()๔

สมรรถนะหลักที่ใช้ในการสอนครั้งนี้
( ) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะย่อยที่......................................................................
( ) คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน สมรรถนะย่อยที่................................................................
( ) การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สมรรถนะย่อยที่.................................
( ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะย่อยที่.................................................................
( ) ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สมรรถนะย่อยที่.........................................................
( ) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะย่อยที่...............................................
( ) ทักษะความคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สมรรถนะย่อยที่......................................................
( ) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สมรรถนะย่อยที่.................................................
( ) การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� สมรรถนะย่อยที่................................
( ) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล สมรรถนะย่อยที่.....................................
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ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ�งานของครู
ประเด็น
รายละเอียด
๑. ความเข้าใจของครูเกีย่ วกับสมรรถนะ ๑.๑ รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือที่ได้รับ
และการนำ�สมรรถนะไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ช่วยให้ท่านนำ�ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนหรือไม่
……....................................……………………….................................
๑.๒ ท่านใช้ขอ้ มูลในคูม่ อื ส่วนใดมากทีส่ ดุ …………….................................
……………………………………………………………………………................
๑.๓ ข้อมูลและรายละเอียดที่ท่านต้องการเพิ่มเติมในคู่มือมากที่สุดคือ
เรื่องใด
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
๒. แนวทางการออกแบบการเรียน ๒.๑ ท่านมีล�ำ ดับขัน้ ตอนการคิดออกแบบการสอนแบบสมรรถนะอย่างไร
การสอน (มีขนั้ ตอนในการนำ�กรอบ
.........……………………………………………………………………………........
สมรรถนะไปออกแบบแผนการจัดการ ๒.๒ ขัน้ ตอนการออกแบบการเรียนการสอนขัน้ ตอนใดยากทีส่ ดุ สำ�หรับ
เรียนรูอ้ ย่างไร)
ท่าน
.........……………………………………………………………………………........
๒.๓ แนวทางการสอนสมรรถนะแนวใด (๔ แนว) ที่ท่านเห็นว่าดีที่สุด
เพราะอะไร
.........…………………………………………………………………………….......
๒.๔ ท่านคิดว่าน่าจะมีแนวทางการสอนสมรรถนะแนวอื่นอะไรบ้างที่
สามารถทำ�ได้
........……………………………………………………………………………........
….........……………………………………………………………………………....
๓. ลักษณะวิธกี ารสอน/เทคนิคการสอน ๓.๑ การสอนแบบสมรรถนะทีท่ า่ นทดลองใช้อยูม่ คี วามแตกต่างจากการ
ที่ครูนำ�มาใช้ในการออกแบบการ
สอนตามตัวชี้วัดที่ท่านเคยทำ�มาอย่างไร …………..........................
เรียนการสอน พร้อมเหตุผล
.........…………………………………………………………………………….......
๓.๒ แนวทางการสอนที่ท่านเลือกแต่ละแบบมีจุดเด่น จุดด้อยอะไร
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
๓.๓ ท่านมีความเห็นต่อการสอนตามแนวทางที่ท่านเลือกอย่างไร
.........…………………………………………………………………………….......
........……………………………………………………………………………........
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ประเด็น
รายละเอียด
๔. ปัญหาในการออกแบบการเรียน ๔.๑ จุดใดง่ายทีส่ ดุ และยากทีส่ ดุ ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
การสอน และการเขี ย นแผน
สมรรถนะเป็นฐาน .........……………………………………………………
การจัดการเรียนรู้
........……………………………………………………………………………........
๔.๒ ท่านต้องการคำ�แนะนำ� ความช่วยเหลือในเรื่องใด
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
๕. ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการนำ � แผน ๕.๑ ปัญหาที่พบในการนำ�แผนการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้ไปใช้
ไปใช้…..........……......................…………………………………………….
.........…………………………………………………………………………….......
๕.๒ ท่านต้องการคำ�แนะนำ� ความช่วยเหลือในเรื่องใด
..........……………………………………………………………………………......
.........……………………………………………………………………………........
๖. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับเด็ก จากการจัดการ ๖.๑ พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กมีความแตกต่างจากเดิมหรือไม่
เรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะของครู
ในลักษณะใด
........…………………………………………………………………………….........
.........…………………………………………………………………………….......
๖.๒ ท่านสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในตัวเด็กที่ท่านคิดว่า
น่าจะเป็นผลจากการสอนแบบสมรรถนะของท่าน
.........…………………………………………………………………………….......
........……………………………………………………………………………........
๗. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู

๗.๑ ด้านการออกแบบการเรียนการสอน
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
๗.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
.........…………………………………………………………………………….......
........……………………………………………………………………………........
๗.๓ ด้านพฤติกรรมครู
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
๗.๔ ด้านความรู้สึก เจตคติต่อการสอนและต่อเด็ก
.........…………………………………………………………………………….......
........……………………………………………………………………………........
๗.๕ ด้านการเรียนรู้ของตนเองที่เกิดขึ้น
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
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ประเด็น
๘. ข้อเสนอแนะในการนำ�สมรรถนะ
หลักไปใช้ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้

๙. อื่นๆ

รายละเอียด
........…………………………………………………………………………….........
.........…………………………………………………………………………….......
........……………………………………………………………………………........
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
๙.๑ กรุณาสรุปว่าท่านมีความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและการสอนแบบ
ฐานสมรรถนะอย่างไร
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
๙.๒ กรุณาแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอนในแบบทีเ่ คยทำ�อยูเ่ ดิมกับแบบฐานสมรรถนะทีก่ �ำ ลัง
ทดลองใช้อยู่
.........…………………………………………………………………………….......
.........…………………………………………………………………………….......
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สม.๔
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการทดลอง
ชื่อ-สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา  ….................................………………………………………………………
โรงเรียน……………...................……………….…….......…………….……..สังกัด …………….........……………….
**********************************************************
๑. การทำ�งานของโรงเรียนหลังจากการร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
๑.๑ ด้านการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปสู่การปฏิบัติ
ในห้องเรียน
❍ สามารถนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปสู่การปฏิบัติใน
ห้องเรียนได้ โดยดำ�เนินการแล้วดังนี้
๑) ................................................................................................................................................
๒) ...............................................................................................................................................
๓) ..................................................................................................................................................
❍ ไม่สามารถนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปสู่การปฏิบัติใน
ห้องเรียนได้ ทั้งนี้เพราะ
๑) .................................................................................................................................................
๒) .................................................................................................................................................
๓) ..................................................................................................................................................
❍ กรณีที่ครูยังไม่สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้ ท่านมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
๑) .................................................................................................................................................
๒) .................................................................................................................................................
๓)..................................................................................................................................................
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๑.๒ ท่านพบข้อแตกต่างในการทำ�งานของครูระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ กับ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น อย่างไร
❍ แตกต่างกัน ได้แก่
๑) .................................................................................................................................................
๒) .................................................................................................................................................
๓)..................................................................................................................................................
❍ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ
๑) .................................................................................................................................................
๒) .................................................................................................................................................
๓)..................................................................................................................................................
๒. แนวทางในการช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนการสอน และการนำ�แผนการสอนไปใช้
ในห้องเรียน
๒.๑ โรงเรียนดำ�เนินการให้การช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนการสอนได้อย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๒.๒ โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม การนำ�สมรรถนะไปสูก่ ารจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
โดยใคร และมีวิธีการอย่างไรบ้าง .......................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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๒.๓ ความคิดเห็นอื่น ๆ .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่ผู้บริหารสถานศึกษาพบในการกำ�กับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำ�งาน
ของครู
๓.๑ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
๓.๒ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓.๓ ด้านการวัดและประเมินผล ...........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๔. การให้ค�ำ แนะนำ�กับครูในกรณีทพี่ บปัญหา/อุปสรรคในการนำ�สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
๔.๑ ปัญหาที่พบ……………….................................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….………………………………………………………………………………………………….........................

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

255

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ก.

๔.๒ สาเหตุของปัญหา ……………….......................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………............................
๔.๓ การให้คำ�แนะนำ�/วิธีการแก้ไข ………………...................................................................
….......................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๕. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินการนำ�สมรรถนะไปใช้ให้ประสบความสำ�เร็จ
……………….........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….………………………………………………………………………………………………….........................
๖. สิ่งที่จะผู้บริหารจะดำ�เนินการในโอกาสต่อไป
……………….........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………..........................

        ลงชื่อ………………………………………................ ผู้เก็บข้อมูล
(………………………………………………….)
วันที่ …… เดือน……………………..พ.ศ…………
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สม.๕
แบบบันทึกข้อมูลการนิเทศ กำ�กับ ติดตามและข้อค้นพบที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองของผู้วิจัย
โรงเรียน………………………………………………...........………………. สังกัด…………………..........……
วันเดือนปี………………………
**********************************************************
๑. ภาพรวมการทำ�งานของโรงเรียน (แต่ละชั้นทำ�แผนกี่แผน เป็นแผนแนวทางใด เรื่องอะไร)
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๒. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ�งานของครู
๓.๑ ความเข้าใจสมรรถนะและการนำ�สมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๓.๒ แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๓.๓ ลักษณะ/ เทคนิคการสอนที่ครูนำ�มาใช้
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๔. ผลที่เกิดขึ้น
๔.๑ ความเปลี่ยนแปลงของครู
……………….........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๔.๒ ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….………………………………………………………………………………………………….........................
๕. ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๖. ปัญหาสำ�คัญที่พบและวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๗. สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๘. แนวทางในการเติมเต็ม ช่วยเหลือโรงเรียน และสิ่งที่ที่ปรึกษาได้ให้คำ�แนะนำ�
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๙. องค์ความรู้ / ข้อค้นพบสำ�คัญ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๑๐. ข้อคิด / แนวคิดที่ได้รับ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….………………………………………………………………………………………………….........................
แบบสรุปผลการดำ�เนินงานในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน

      ลงชื่อ………..........……………………………ผู้เก็บข้อมูล
(……………………….……………….)
วันที่ …… เดือน………………..พ.ศ………
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ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(สำ�หรับโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ ชุด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการร่วมประชุมสนทนากลุ่ม)
โรงเรียน......................................................................................................
สังกัด...............................
*****************************************
๑. ครูในโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและแนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาก-น้อย เพียงใด และสิ่งใดที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและแนวทางการนำ�ไปใช้ มากยิ่งขึ้น
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๒. ครูมหี ลักในการเลือกแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างไร (แนวทางที่ ๑-๔) และครูสว่ นใหญ่เลือกแนวทางใดในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
เพราะเหตุใด
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๓. โรงเรียนของท่านมีแนวทางอืน่ ๆ ในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน นอกเหนือ
จากแนวทางทั้ง ๔ หรือไม่ อย่างไร
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๔. ครูมลี �ำ ดับขัน้ ตอนในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างไร ในแต่ละแนวทาง (แนวทางที่ ๑-๔)
แนวทางที่ ๑ ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
แนวทางที่ ๒ .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
แนวทางที่ ๓ .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
แนวทางที่ ๔ .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๕. รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือที่ได้รับ ช่วยครูในการออกแบบการ
เรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร .........................................................................................................
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๖. ครูใช้ข้อมูลในคู่มือส่วนใดมากที่สุด ๓ ลำ�ดับ (เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย) .....………………
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๗. ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการให้เพิ่มเติมในคู่มือมากที่สุดคือเรื่องใด.....…………….........…....
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๘. ครูพบปัญหาใดบ้างในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมี
การแก้ไขปัญหาอย่างไร..........................................................................................................................................
.............................................……………............................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๙. จุดใดง่ายที่สุด และยากที่สุดในการออกแบบการเรียนการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๑๐. การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็ก
เกิดสมรรถนะตามจุดประสงค์หรือไม่ อย่างไร ทราบได้อย่างไร
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๑๑. การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อ
เด็กในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสมรรถนะ หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด............................
...........................................................................................................................................................
……………….........................................................................................................................................
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๑๒. การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูมี
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ หรือไม่ อย่างไร
ด้านการออกแบบการเรียนการสอน……………………………………………..............…………………..............
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล......………………………….............…………………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ด้านพฤติกรรมครู.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ด้านความรู้สึก เจตคติต่อการสอนและต่อเด็ก......…………………………........……..............…......…………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๑๓. ผูบ้ ริหารมีสว่ นสนับสนุนการดำ�เนินงานในการนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร......................................................................................................
….........................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๑๔. ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน สิ่งใดที่
ท่านคิดว่าเป็นสิ่งสำ�คัญ ๓ ประการแรก ที่จะต้องทำ�เพื่อให้การดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................……………….............................................................................
…...................................................................................................................................................
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๑๕. สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�กรอบ
สมรรถนะไปใช้ .................................................................................................................................
.....................................................………….........................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๑๖. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
การนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้
หน่วยงานทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตร...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
กระทรวงศึกษาธิการ .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หน่วยงานต้นสังกัด เช่น สพฐ. สพท. กทม. ......................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๑๗. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำ�
กรอบสมรรถนะไปใช้ ……………….......................................................................................................
…...................................................................................................................................................
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คำ�ชี้แจง

แบบสอบถามความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ

กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นสมรรถนะ ในประเด็นต่าง ๆ ที่กำ�หนดให้ โดยขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่าน
ระดับที่ 1 หมายถึง เห็นด้วย/มี ในระดับน้อย
ระดับที่ 2 หมายถึง เห็นด้วย/มี ในระดับ ค่อนข้างน้อย
ระดับที่ 3 หมายถึง เห็นด้วย/มี ในระดับ ค่อนข้างมาก
ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นด้วย/มี ในระดับ มาก
ระดับความคิดเห็น

ประเด็นคำ�ถาม

1

2

3

4

หมายเหตุ

จากประสบการณ์ทที่ า่ นได้มโี อกาสวางแผนและทดลองสอน
บทเรียนแบบฐานสมรรถนะ ท่านมีความคิดเห็นและความ
รู้สึกในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร
1. ก่อนทีท่ า่ นได้เรียนรูเ้ รือ่ งหลักสูตรและการเรียนการสอน
ฐานสรรถนะท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่ในระดับใด
2. ขณะนีท้ า่ นคิดว่า ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจ เรือ่ ง หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับใด
3. สมรรถนะทัง้ 10 ประการ มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับใด
4. การกำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรูฐ้ านสมรรถนะ สามารถ
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของท่านดีขึ้นในระดับใด
5. การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ เชิงรุกของผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด
6. การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำ�หนดได้มากน้อยเพียงใด
7. ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ/ชอบการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ
มากน้อยเพียงใด
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ระดับความคิดเห็น

ประเด็นคำ�ถาม

1

2

3

4

หมายเหตุ

8. ท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่เรียนแบบฐานสมรรถนะมากน้อยเพียงใด
9. จากการสอนแบบฐานสมรรถนะผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ตามที่กำ�หนดมากน้อยเพียงใด
10. ท่านมีความพึงพอใจในผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ที่เรียนแบบฐานสมรรถนะ มากน้อยเพียงใด
11. ท่านคิดว่าการสอนแบบเน้นสมรรถนะช่วยให้ท่าน
สอนได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมเพียงใด
12. การนิเทศการสอนช่วยให้ท่านเกิดความเข้าใจเพิ่ม
ขึ้นมากน้อยเพียงใด
13. ท่านได้รับประโยชน์จากการนิเทศมากน้อยเพียงใด
14. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยกั บ การปรั บ หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ทีม่ งุ่ สร้าง
ความสามารถในการนำ�ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต) มากน้อยเพียงใด
15 . ท่านมีความต้องการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ ในระดับใด

ขอขอบพระคุณ
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ภาคผนวก ข.
ประมวลภาพถ่าย
ระหว่างการดำ�เนินการวิจัย

ภาคผนวก ข.

การประชุมทำ�ความเข้าใจแนวทางการนำ�สมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน
และการวางแผนการทดลอง
ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี  วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
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การประชุมทำ�ความเข้าใจแนวทางการนำ�สมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน
และการวางแผนการทดลอง
ณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย จ.สุราษฎร์ธานี  วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
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การประชุมทำ�ความเข้าใจแนวทางการนำ�สมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน
และการวางแผนการทดลอง
ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ� จ.นครราชสีมา  วันที่  24 กรกฎาคม 2561
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การประชุมทำ�ความเข้าใจแนวทางการนำ�สมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน
และการวางแผนการทดลอง
ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561
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การติดตามผลการทำ�งาน และเติมเต็ม หนุนเสริม เติมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561
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การติดตามผลการทำ�งาน และเติมเต็ม หนุนเสริม เติมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด
โรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561
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การติดตามผลการทำ�งาน 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
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ภาคผนวก ค.
ตัวอย่างแผนการจัด
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ภาคผนวก ค.

2561ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
จากโรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5 เวลา	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หัวข้อ การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาที
จำ�นวน 1 คาบ
ผู้สอน นางสาวสุชาดา กะจะเดิม			
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ค 2.1 ป.3/4 บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที) อ่านและเขียนบอกเวลา
โดยใช้จุด
ค 6.1 ป.1-3/1, ป.1-3/3 - ป.1-3/5
3. สมรรถนะ
สมรรถนะหลักพื้นฐาน สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
4. สาระสำ�คัญ (Concept)
นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลา เข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมง เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที
5. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีบนหน้าปัดนาฬิกาที่กำ�หนดให้ได้
6. สาระการเรียนรู้ (Content)
บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที)
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7. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา
สมรรถนะ
ขั้นที่ 1 Gathering
15 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1. นักเรียนตอบคำ�ถามกระตุ้นความคิด
- ฟัง พูด อ่าน และเขียน คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
2. ครูให้นักเรียนร้องเพลงนาฬิกา โดยครู
กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ
ร้องนำ�แล้วให้นกั เรียนร้องตามพร้อม ๆ กัน
ทางคณิตศาสตร์ และคำ�ทัว่ ไปทีม่ คี วามหมาย
3. ครูสุ่มนักเรียนบอกถึงส่วนประกอบของ
เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์
นาฬิกาว่ามีอะไรบ้าง และใช้บอกเวลา
- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด และแบบแผน
อย่างไร
ทางคณิตศาสตร์
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของ
- พูดอภิปราย แสดงความคิด ความเห็นเกีย่ วกับ
การบอกเวลาของเข็มสั้นกับเข็มยาว
ความคิดทางคณิตศาสตร์
- ใช้ภาษาไทยในการสร้างและตีความข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
- แก้ปญั หาหรือทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำ�นึงถึง
กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำ�นึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบที่ได้
- อธิบาย นำ�เสนอ ข้อมูลเชิงปริมาณ และความ
คิดทางคณิตศาสตร์เพือ่ สือ่ สารให้ผอู้ นื่ เข้าใจ
โดยใช้ ศัพท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพอย่าง
ง่าย ๆ รวมทัง้ บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ในชีวติ ประจำ�วันกับภาษา และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา
สมรรถนะ
35 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ขั้นที่ 2 Processing
- ฟังพูดอ่าน และเขียน คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกัน
กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ
ศึกษาความรู้เรื่อง ทบทวนการบอกเวลา :
ทางคณิตศาสตร์ และคำ�ทัว่ ไปทีม่ คี วามหมาย
การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาที จาก
เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์
หนังสือเรียน
- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด และแบบแผน
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันอภิปราย
ทางคณิตศาสตร์
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน
3. ครูอธิบายเกี่ยวกับการเดินของเข็มยาว
- พูดอภิปราย แสดงความคิด ความเห็นเกีย่ วกับ
พร้อมทั้งใช้นาฬิกาจำ�ลองประกอบการ
ความคิดทางคณิตศาสตร์
อธิบายว่า เข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
ใช้เวลา 5 นาที เดินไป 2 ช่องใหญ่ ใช้เวลา
จิตวิทยาศาสตร์
10 นาที จนเดินไป 12 ช่องใหญ่ ใช้เวลา
- สืบสอบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ทีส่ นับสนุน
60 นาที
ด้วยมโนทัศน์เชิงประจักษ์
4. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า เมือ่ เข็มยาว
- รวบรวมข้อมูล และจำ�แนกข้อมูลเกี่ยวกับ
เดินไป 12 ช่องใหญ่ เข็มสั้นจะเดินไป 1
ตัวเลขที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วัน
ช่องใหญ่ ซึ่งใช้เวลาเท่ากัน
สมรรถนะการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม
5. ครูยกตัวอย่างการเดินของเข็มยาวเพิม่ เติม
และมีภาวะผู้นำ�
อีก 3 - 5 ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนตอบว่า
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมพลัง
เป็นเวลาเท่าไรจนนักเรียนเข้าใจ
เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละนำ � กระบวนการ
คณิตศาสตร์ไปใช้
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กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา
สมรรถนะ
ขั้นที่ 3 Applying 1
10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลทาง
1. ครูขอตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน บอกเวลา
คณิตศาสตร์โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นจำ�นวน
เป็นชัว่ โมงและนาทีจากนาฬิกาจำ�ลองทีค่ รู
ให้เหตุผล ตลอดจนการสื่อสาร สื่อความ
กำ�หนดว่า เข็มสัน้ หรือเข็มยาวเดินไปกีช่ อ่ ง
หมายทางคณิตศาสตร์ตามที่ตนเองมีความ
บอกเวลาเป็นเท่าไร
เข้าใจและให้ความเห็น
2. นักเรียนทุกคนทำ�ใบงานที่ 6.2 เรื่อง
- ตัดสินใจหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บน
การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาที
รากฐานของการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
3. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน เฉลย
คณิตศาสตร์อย่างรอบด้าน
คำ�ตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน ครูชมเชย
- ลงมือแก้ปญ
ั หาด้วยตนเองอย่างเป็นขัน้ ตอน
นักเรียนที่ทำ�ได้ถูกต้อง ให้กำ�ลังใจและ
และเป็นระบบโดยใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์
แนะนำ�นักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่
หรือความรู้เกี่ยวกับสถิติความน่าจะเป็น
4. นักเรียนทำ�กิจกรรมฝึกฝนทักษะเรื่อง
ช่วยในการตัดสินใจลงมือแก้ปญั หาในขัน้ ตอน
ทบทวนการบอกเวลา : การอ่านเวลาเป็น
ต่าง ๆ
ชั่วโมงและนาที ข้อ 2 จากหนังสือเรียน
สมรรถนะการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม
เป็นการบ้าน แล้วนำ�มาส่งครูในวันถัดไป
และมีภาวะผู้นำ�
5. นักเรียนตอบคำ�ถามกระตุ้นความคิด
- ปฏิบัติงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมพลัง เพื่อ
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และนำ�กระบวนการคณิตศาสตร์
ไปใช้
สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
- แก้ปญ
ั หาหรือทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำ�นึงถึง
กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำ�นึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบที่ได้
- อธิบาย นำ�เสนอ ข้อมูลเชิงปริมาณ และความคิด
ทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
โดยใช้ ศัพท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพอย่าง
ง่าย ๆ รวมทัง้ บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ในชีวติ ประจำ�วันกับภาษา และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา
สมรรถนะ
ขั้นที่ 4 Applying 2
30 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน เฉลย
- ฟัง พูด อ่าน และเขียน คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ
คำ�ตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน ครูชมเชย
ทางคณิตศาสตร์ และคำ�ทัว่ ไปทีม่ คี วามหมาย
นักเรียนที่ทำ�ได้ถูกต้อง ให้กำ�ลังใจและ
แนะนำ�นักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่
เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์
2. นักเรียนทำ�กิจกรรมฝึกฝนทักษะเรื่อง
- ใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความคิด และ
ทบทวนการบอกเวลา : การอ่านเวลาเป็น
แบบแผนทางคณิตศาสตร์
ชั่วโมงและนาที ข้อ 2 จากหนังสือเรียน
- พูดอภิปราย แสดงความคิด ความเห็นเกีย่ วกับ
เป็นการบ้าน แล้วนำ�มาส่งครูในวันถัดไป
ความคิดทางคณิตศาสตร์
3. นักเรียนตอบคำ�ถามกระตุ้นความคิด
- ใช้แบบจำ�ลองภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และการนำ�เสนอ
สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
- แก้ปญ
ั หาหรือทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำ�นึงถึง
กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำ�นึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบที่ได้
- อธิบาย นำ�เสนอ ข้อมูลเชิงปริมาณ และความคิด
ทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
โดยใช้ ศัพท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพอย่าง
ง่าย ๆ รวมทัง้ บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ในชีวติ ประจำ�วันกับภาษา และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา
สมรรถนะ
ขั้นที่ 5 Self – Regulating
30 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ฟังพูดอ่าน และเขียน คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการทาง
การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีบนหน้าปัด
คณิตศาสตร์ และคำ�ทัว่ ไปทีม่ คี วามหมายเฉพาะ
นาฬิกา

ในบริบททางคณิตศาสตร์
- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด และแบบแผน
ทางคณิตศาสตร์
- พูดอภิปราย แสดงความคิด ความเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดทางคณิตศาสตร์
- ใช้ภาษาไทยในการสร้างและตีความข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
- ใช้แบบจำ�ลองภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสือ่ สาร สือ่ ความหมาย และการนำ�เสนอ
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
- วิเคราะห์วพิ ากษ์และประเมินข้อมูลทางคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ ป็นจำ�นวนให้เหตุผล ตลอดจน
การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ตามที่ตนเองมีความเข้าใจและให้ความเห็น
- ตัดสินใจหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บนรากฐาน
ของการเชือ่ มโยงความรูต้ า่ ง ๆ ทางคณิตศาสตร์
อย่างรอบด้าน
สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
- แก้ปญั หาหรือทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ทเี่ รียนมา โดยคำ�นึงถึงกระบวนการ
ในการแก้ปญ
ั หาและคำ�นึงถึงความสมเหตุสมผล
ของคำ�ตอบที่ได้
- อธิบาย นำ�เสนอ ข้อมูลเชิงปริมาณ และความคิด
ทางคณิตศาสตร์เพือ่ สือ่ สารให้ผอู้ นื่ เข้าใจโดยใช้
ศัพท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพอย่างง่าย ๆ
รวมทั้งบอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษาใน
ชีวิตประจำ�วันกับภาษา และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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8. สื่อการเรียนรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้
1) หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.3
2) เพลงนาฬิกา
3) นาฬิกาจำ�ลอง
4) ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาที
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 6.2

เครื่องมือ
ใบงานที่ 6.2

เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำ�งานราย แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการ ระดับคุณภาพ 2
บุคคล
ทำ�งานรายบุคคล
ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการ ระดับคุณภาพ 2
ทำ�งานกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทำ�งาน

แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น ระดับคุณภาพ 2
พึงประสงค์
ผ่านเกณฑ์
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ใบงานที่ 6.2
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนดูรูปนาฬิกา แล้วตอบคำ�ถาม

1. บนหน้าปัดนาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลขใด และเข็มยาวชี้ที่ตัวเลขใด
ตอบ 									
2. ถ้าในเวลาต่อมา เข็มยาวเดินไปจนชี้ที่เลข 4 แสดงว่าใช้เวลากี่นาที
		ตอบ 									
3. ถ้าในเวลาต่อมา เข็มยาวเดินไปจนชี้ที่เลข 9 แสดงว่าใช้เวลากี่นาที
ตอบ 									
4. ถ้าในเวลาต่อมา เข็มยาวเดินไปจนชี้ที่เลข 10 แสดงว่าใช้เวลากี่นาที
		ตอบ 									
5. ถ้าในเวลาต่อมา เข็มยาวเดินไปจนชี้ที่เลข 12 แสดงว่าใช้เวลากี่นาที
		ตอบ 									
6. ถ้าในเวลาต่อมา เข็มสั้นเดินไปจนชี้ที่เลข 9 และเข็มยาวชี้ที่เลข 12 แสดงว่าใช้เวลากี่ชั่วโมง
		ตอบ 									
7. ถ้าในเวลาต่อมา เข็มสั้นเดินไปจนชี้ที่เลข 11 และเข็มยาวชี้ที่เลข 12 แสดงว่าใช้เวลากี่ชั่วโมง
		ตอบ 									
8. ถ้าในเวลาต่อมา เข็มสั้นเดินไปจนชี้ที่เลข 2 และเข็มยาวชี้ที่เลข 12 แสดงว่าใช้เวลากี่ชั่วโมง
		ตอบ 		 							
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ จากโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
แผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อหน่วย หมู่ป่ากับถํ้าขุนนํ้านางนอน
ระยะเวลาในการสอน 2 สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
ประเด็นสำ�คัญ การถอดรหัสความรู้เหตุการณ์หมู่ป่า 13 ชีวิตติดถํ้า
สมรรถนะหลัก
   
   
   
กิจกรรมสำ�คัญ
   
  
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
กิจกรรมสำ�คัญ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 1 อ่านคำ�หรือข้อความ หรือใช้ความรูป้ ระสบการณ์เดิมเข้าใจและยอมรับ
ว่าคนอื่นอาจคิดไม่เหมือนตนเองและนำ�ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจำ�วัน
ข้อ 2 การฟังดูอ่านและอ่านข้อความหรือแบบเรียนได้อย่างถูกต้อง
ข้อ 3 ผูเ้ ล่าเรือ่ งและตอบคำ�ถามได้ตรงความหมายอย่างมีเหตุผลตามกาลเทศะ
กิจกรรมการอ่านหมูป่า
- มีอ่านออกเสียง
- อ่านแล้วสรุปความ
- ตอนที่ครูแจกภาพทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีให้นักเรียนพูดสนทนา
และทำ�งานกลุ่ม เรื่องการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเรื่องทีมหมูป่า
ติดถํ้าหลวง
ท 1.1 ป.3/1 การอ่านออกเสียงข้อความได้คล่อง
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ข้อ 4 การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านอย่างมีเหตุผล
กิจกรรมที่ครูกำ�หนดให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรือคัดค้าน
ท 1.1 ป.3/3 การตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถามเชิงเหตุผลในเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.3/4 การเขียนคาดคะเนเหตุการณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 5 สามารถใช้ค�ำ ศัพท์วลีสน้ั ๆ และสำ�นวนในการสือ่ สารในชีวติ ประจำ�วันได้
กิจกรรมคำ�ถามของครู ให้นักเรียนคาดคะเนเหตุการณ์ว่าถ้าทีมหมูป่า
ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ การสนทนาวันนั้นจะเป็นอย่างไร
กิจกรรมดูคลิปวีดิโอหมูป่าแล้วเรียนรู้ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
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สาระการเรียนรู้

ต 1.2 ป.3/1 การพูดโต้ตอบคำ�สั้น ๆวลีสั้นๆสำ�นวนในการสื่อสารชีวิต
ประจำ�วัน

สมรรถนะหลัก

คณิตศาสตร์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ข้อ 1 การแก้ปัญหาหรือทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล
กิจกรรมการเรียนเรื่อง หมูป่าตอนลำ�เลียงหมูป่าออกจากถํ้า
ค 2.2 ป.3/1 การแก้ปัญหาโจทย์เวลา

กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

ข้อ 5 คิดเลขอย่างคล่องว่องไวแม่นยำ�
กิจกรรมการทำ�เลข ก่อนที่จะให้โจทย์ปัญหา
ค 1.2 ป.3/1 การบวกลบคูณหารระคนจำ�นวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์พร้อมตระหนักถึงเหตุผล

สมรรถนะหลัก
   
   
กิจกรรมสำ�คัญ

การทำ�งานแบบรวมพลังเป็นทีม
ข้อ 1 ทำ�งานตามหน้าที่บทบาทผู้นำ�และสมาชิก
ข้อ 2 ประสานความคิดปรับตัวทำ�งานอย่างมีความสุข
กิจกรรมการอ่านเรื่องหมูป่าและการเรียนเรื่องชนิดของคำ�ใน
เนื้อเรื่องหมูป่า
ท 1.1 ป.3/1 อ่านออกเสียงอย่างคล่องถูกต้อง

สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
    
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 6 การสามารถจดจำ�และใช้คำ�ศัพท์ได้ตามระดับที่กำ�หนดเป็นวลี
เกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตประจำ�วัน
กิจกรรมการเข้ากลุ่มที่ต้องอ่านประโยคสั้น ๆ เพื่อตามหากลุ่มตนเอง
ท 4.1 ป.3/2 การระบุชนิดของคำ�และบอกหน้าที่ของคำ�

สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 2 การเข้าใจและโต้ตอบกับผู้พูดผู้สนทนาได้โดยใช้สำ�นวนง่ายๆ
กิจกรรมสนทนาในเกมเรื่องอาหาร
-
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สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 2 การเข้าใจและโต้ตอบกับผู้พูดผู้สนทนาได้โดยใช้สำ�นวนง่าย ๆ
กิจกรรมสนทนาในเกมเรื่องอาหาร
ต 1.2 ป.3/1 การพูดโต้ตอบด้วยการสนทนาง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล
ต 1.2 ป.3/2  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนตามแบบที่ฟัง

สมรรถนะหลัก

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
ข้อ 3 การพูดเล่าเรื่องและตอบคำ�ถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล
ถูกกาลเทศะ
กิจกรรมการทบทวนเรื่องหมูป่าและการแสดงความคิดเห็นในการ
ตอบคำ�ถามของครูกับนักเรียน
ท 3.1 ป.3/4 การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
ข้อ 4   การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างมีเหตุผลกล้าพูดกล้ารับฟังความคิดเห็น
กิ จ กรรมการแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งนั ก เรี ย นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ว่ า
ภาษาอังกฤษมีความ สำ�คัญ เพราะอะไร
ท 3.1 ป.3/4 การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 4 ฟังหรืออ่านเข้าใจคำ�ศัพท์ วลี ประโยคสั้น ๆ รวมถึงคำ�สั่งที่ใช้บ่อย ๆ
ทั้งการพูดและการเขียน
กิจกรรมการดูวิดีโอและสนทนา  ตอบคำ�ถาม (ตอนนี้ให้ครูต่างชาติ
ช่วยสอน) และนักเรียนสามารถทำ�ใบงานการแปลความหมายโดย
ตามความเข้าใจของตนเอง
การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ�
ข้อ 1 ทำ�งานร่วมกันตามบทบาทปฏิบัติหนาที่ผู้นำ� และสมาชิกกลุ่มมี
ความรับผิดชอบเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย
กิจกรรมการทำ�งานเป็นกลุ่มในระหว่างเรียน
-
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สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
   
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 4 เป็นการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยบอกความต้องการโดยคำ�นึงถึง
ความรู้สึกผู้อื่น
กิจกรรมการตอบคำ�ถามของครู
ท 2.1 ป.3/2 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ชัดเจน
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
ข้อ 1 ฟังอ่านข้อความเรื่องราวสั้น ๆ และสามารถสรุปความและแสดง
ความคิดเห็นได้
กิจกรรมการแบ่งกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น
ท 3.1 ป.3/4
การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
ข้อ 3 สามารถตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ (รู้ทันสื่อ)
ข้อ 4 สามารถเลือกประโยชน์จากสื่อมาใช้ในชีวิตประจำ�วัน
กิจกรรมที่ครูใช้คำ�ถามเรื่องที่เชื่อเรื่องสวดมนต์สามารถช่วยทีมหมูป่า
ปิดทำ�ได้จริงหรือไม่และการดูภาพถ่ายทีมหมูป่าและกิจกรรมกลุ่ม
ท 1.1 ป.3/6
สรุปความรู้ และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำ�ไปใช้ใชีวิตประจำ�วัน
ส 1.1 ป.3/3
ชื่นชมบอกแผนการดำ�เนินชีวิตข้อคิดจากตัวอย่างที่กำ�หนด
ส 1.1 ป.3/6
การเห็นคุณค่าของการสวดมนต์และนั่งสมาธิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 1   อ่านคำ�หรือข้อความหรือใช้ความรู้ประสบการณ์เดิม เข้าใจ
และยอมรับว่าคนอื่นอาจคิดไม่เหมือนตนเองและนำ�ข้อมูลไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำ�วัน
กิจกรรมนักเรียนอ่านเรื่องหมูป่าแล้วสามารถนำ�ข้อมูลดี ๆ ที่ตนเอง
ชอบมาเป็นข้อคิดในชีวิตประจำ�วัน
-
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สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

สมรรถนะหลัก
   
กิจกรรมสำ�คัญ
สาระการเรียนรู้

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
ข้อ 1 การรู้จักตนเองบอกสิ่งที่ตนเองทำ�ได้หรือไม่ได้
ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นพู ด ถึ ง จิ ต อาสาในเรื่ อ งหมู ป่ า แล้ ว ถามความสามารถ
ของนักเรียนว่าถ้านักเรียนไปช่วยในเหตุการณ์ครั้งนี้จะสามารถทำ�อะไร
ได้บ้าง
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ข้อ 1 การตรวจสอบข้อมูลเพื่อตอบคำ�ถามที่สงสัย แยกแยะข้อมูลและ
นำ�เสนอข้อมูลที่ตนเองเข้าใจ และสรุปด้วยแผนภาพ
กิจกรรมตอนที่นักเรียนได้สิ่งของแล้วนำ�มาจำ�แนกประเภทของวัสดุ
ว 3.1 ป.3/1
การจำ�แนกชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบของของใช้และ
ของเล่น
การรู้เท่าทันสารสนเทศและดิจิทัล
ข้อ 4 การเลือกเนื้อหาที่มีประโยชน์จากสื่อมาใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
กิจกรรมการสนทนาเรื่องสรุปข้อคิดจากเรื่องหมูป่า
ส 1.1 ป.3/3 ชื่นชมและออกแบบการดำ�เนินชีวิตและข้อคิดจากเรื่อง
ที่กำ�หนดให้อ่าน

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

290

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ค.

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย จ.สุราษฎร์ธานี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
อ12101 ภาษาอังกฤษ
เรื่อง At the wildlife park

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           
เวลา 8 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัด ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4
มาตรฐาน ต. 2.2 เข้ า ใจความเหมื อ นและความแตกต่ า งระหว่ า งภาษาและวั ฒ นธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำ�มาใช้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตัวชี้วัด ป.2/1
2. สาระการเรียนรู้
2.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
		 2.1.1 การอ่านออกเสียงคำ� ประโยคจะต้องรูจ้ กั ตัวอักษร สระ คำ�นึงถึงการเน้นเสียงหนัก-เบา 
เสียงสูง-ตํ่า เสียงต้นและเสียงท้ายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากภาษาไทย
2.1.2 การฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ
2.1.3 การสนทนาเกีย่ วความสามารถโดยใช้ประโยคถาม-ตอบ เช่น It can swim. It can’t
fly. Can it run? Yes, No. และสามารถเขียนประโยคคำ�ถามได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
2.2 สาระการเรียนรู้สำ�คัญ
		 คำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่า และการใช้ประโยคบอกเล่า คำ�ถาม และปฏิเสธที่ใช้ can
2.3 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
3. สมรรถนะ
3.1 สมรรถนะที่ 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สมรรถนะย่อยที่ 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6
3.2 สมรรถนะที่ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
สมรรถนะย่อยที่ 5.7
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4. จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้นักเรียน
4.1 สามารถอ่านออกเสียงคำ�ได้ถูกต้องตามหลักการโดยเน้นเสียงหนัก-เบา  พยัญชนะต้นคำ�
พยัญชนะท้ายคำ�และเสียงสูงตํ่า
4.2 สามารถเลือกภาพสัตว์ที่มีความหมายตรงกับคำ� กลุ่มคำ�และประโยคได้
4.3 สามารถอ่านและเขียนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าได้
4.4 สามารถฟังและตอบคำ�ถามโดยใช้ Can ได้
4.5 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน และมองโลกในแง่บวก
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน แล้วถามว่าใครเคยไปเที่ยวสวนสัตว์บ้าง จากนั้นให้นักเรียนช่วยกัน
บอกชื่อสัตว์ที่เคยเห็นเป็นภาษาอังกฤษ (สม. 4.5 4.6)
2. ครูบอกขอบข่าย และจุดประสงค์ในการเรียนหน่วยนี้ ว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า  โดย
นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูให้นักเรียนฟังเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ (ในแผ่นซีดี) แล้วในทุกคนหา
ภาพสัตว์ที่ได้ยินจากเนื้อเรื่อง (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
Poppy
Mitch
Titch
Mitch
Titch
Titch
Flo
Titch
Bing
Flo
Bing
Flo
Bing
Poppy
Mitch
Poppy
Fred
Poppy

I know, a bat.
Yes.
My turn. It’s black and white.
I know, a zebra.
No, listen. It’s got two legs.
Easy! A penguin.
My turn. It’s brown. It’s got four legs.
It’s a lion.
Yes, it a lion.
My turn. It’s green. It’s long.
A snake, a snake!
No, listen….It’s got four legs.
Mmm…a crocodile?
Yes!
My turn. It’s big. It’s got four legs. It’s orange and white.
It’s a giraffe!
Yes, Mitch. That’s right.
It’s green, red, yellow and blue.
Easy! A parrot.

4. เมื่อนักเรียนฟังเนื้อเรื่องจบแล้ว ครูสุ่มนักเรียนทีละคนให้บอกว่าบัตรภาพสัตว์ที่ครูชูให้ดู
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร (ต 1.1 ป.2/2 ป2/3 สม. 4.1 4.2 4.4 4.6)
5. เมื่อครูประเมินว่านักเรียนรู้ชื่อสัตว์ป่าแล้ว ครูให้นักเรียนอ่านบทกลอนเกี่ยวกับสัตว์ป่า 
(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……จากนั้นครูให้นักเรียนท่องกลอนพร้อมกันทั้งห้อง
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6. เมือ่ นักเรียนท่องกลอนได้คล่องแล้ว ครูให้นกั เรียนออกแบบท่าทางการเคลือ่ นไหวของสัตว์ปา่
แต่ละชนิดให้สอดคล้องกับเนื้อหาคำ�กลอน (นักเรียนแสดงท่าทางประกอบ) (สม 5.7)
7. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกชื่อคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
8. นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการฟัง โดยนักเรียนจะต้องเติมหมายเลขให้ตรงกับภาพสัตว์
จากนั้นให้นักเรียนระบุอวัยวะที่สัตว์แต่ละชนิดมี และเขียนโดยนำ�ชื่อสัตว์มาใส่ให้ตรงกับภาพสัตว์
ขั้นสรุป
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นวันนีเ้ กีย่ วกับ ชือ่ สัตว์ เสียงร้องขอสัตว์ และอวัยวะ
ที่มี
ผลการดำ�เนินการสอน / ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................................………
ชั่วโมงที่ 2

ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา 
โดยใช้บัตรภาพรูปสัตว์ถามนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบ และสุ่มนักเรียนบางคน
บอกชื่อสัตว์ (ต 1.1 ป.2/3 สม. 4.1 4.5 4.6)
2. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ว่า  เกี่ยวกับสัตว์ป่าซึ่งนักเรียนจะได้ฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่ง
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูให้นกั เรียนดูภาพเกีย่ วกับเหตุการณ์ในหนังสือเรียน และลองเดาว่าเหตุการณ์นเี้ กิดขึน้ ทีไ่ หน
และเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
4. ครูให้นักเรียนฟังเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
เล่าเรื่องที่ได้จากการฟัง โดยเรียงลำ�ดับเหตุการณ์ที่เกิดก่อน-หลัง และจบอย่างไร (ต 1.1 ป.2/2 2/3
2/4 สม. 4.2)
5. ครูให้นักเรียนหารายละเอียดบทสนทนาจากเรื่องแล้วเติมตัวเลขให้ตรงกันกับเหตุการณ์
ในภาพ และพูดประโยคที่ตรงกับภาพเหตุการณ์ (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. ครูให้นักเรียนฟังเรื่องเกี่ยวกับสวนสัตว์อีกครั้งและให้นักเรียนแสดงตามท่าทางประกอบเรื่อง
(สม.5.7)
ขั้นสรุป
7. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับท่าทางและการเคลื่อนไหวของสัตว์
ชนิดต่างๆ
ผลการดำ�เนินการสอน / ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชั่วโมงที่ 3

ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน ทบทวนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าโดยท่องเป็นบทกลอน
2. ครูชแี้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับเนือ้ หาทีจ่ ะเรียนในวันนี้ ซึง่ นักเรียนจะได้ฝกึ การใช้ประโยคบอกเล่า 
ปฏิเสธ และคำ�ถามเกี่ยวกับสิ่งที่สัตว์ป่าสามารถทำ�ได้
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูอธิบายเรือ่ ง การใช้ can โดยเขียนตัวอย่างเป็นประโยคบอกเล่าจากสัตว์แต่ละชนิดทีน่ กั เรียน
ได้เรียนมา 
เช่น monkey – It can run . It can climb a tree.
Parrot – It can fly. It can walk.
จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่สัตว์สามารถทำ�ได้ (สม. 4.2 4.4)
4. เมือ่ ครูประเมินว่า นักเรียนทุกคนมีความเข้าใจเรือ่ งการใช้ can แล้ว ครูอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การใช้ cannot (can’t) เป็นการบอกว่า ประธานไม่สามารถจะทำ�สิง่ นัน้ ๆ ได้ จากนัน้ ครูเขียนตัวอย่าง
ประโยคบนกระดาน และให้นักเรียนอ่านร่วมกัน เช่น
Snake It can’t run, It can’t fly.
Lion It can’t fly
ครูอธิบายการใช้ can’t จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันคิดและบอกประโยคเกี่ยวกับ
สิ่งที่สัตว์ไม่สามารถทำ�ได้คนละ 1 ประโยค โดยคุณครูเดินไปทั่วห้องและพยายามกระตุ้นนักเรียน
ที่ขาดความมั่นใจ หรือไม่มีส่วนร่วมในการเรียนให้แสดงความคิดเห็น หากประเมินว่านักเรียน
ยังไม่เข้าคุณครูอธิบายซํ้าอีกครั้ง (ต 1.1 ป.2/2 2/3 2/4 สม. 4.2)
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมการใช้ can เพื่อถามคำ�ถามว่า ประธานสามารถทำ�ได้หรือไม่หากประธาน
สามารถทำ�ได้จะตอบ Yes หากประธานไม่สามารถทำ�ได้จะตอบ No
ตัวอย่าง ภาพ zebra
Can it swim ตอบ No
Can it run ตอบ Yes
จากนั้นให้นักเรียนฟังคำ�ถามจากซีดี แล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นสัตว์ชนิดใด
คำ�ถาม : 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�ถาม : Can it swim?
- Yes.
Can it run?
- Yes.
Can it climb a tree? - No.
Can it fly?
- No.
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คำ�ตอบ :
คำ�ถาม :

คำ�ตอบ :

(it ‘s a giraffe.)
Can it swim?
- Yes.
Can it run?
- No.
Can it climb a tree? - Yes.
Can it fly?
- No.
(it ‘s a snake.) (ต 1.1 ป.2/4 สม. 4.2)

6. จากนั้นครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกการฟังเรื่องเกี่ยวกับ นก 2 ชนิดคือ parrot และ penguin
โดยเนือ้ เรือ่ งจะอธิบายสิง่ ทีน่ กทัง้ 2 ชนิดทำ�ได้และไม่สามารถทำ�ได้เป็นภาษาอังกฤษ และให้นกั เรียน
บอกว่าเป็นนกชนิดใด
7. เมื่อประเมินว่านักเรียนมีความเข้าใจแล้วครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
สามารถของสัตว์ (การใช้ can) โดยให้นักเรียนเลือกวงกลมล้อมรอบภาพสัตว์ให้ถูกต้อง (ต 1.1
ป.2/3)
คำ�ถาม : Can it fly? 		
- Yes.
คำ�ตอบ : It’s a bat.
คำ�ถาม : Can it swim? 		
- No.
คำ�ตอบ : It’s a parrot.
คำ�ถาม : Can it run? 		
- No.
คำ�ตอบ : It’s a dolphin.
คำ�ถาม : Can it swim? 		
- Yes.
คำ�ตอบ : It’s a penguin.
คำ�ถาม : Can it climb a tree? - Yes.
คำ�ตอบ : It’s a monkey.
คำ�ถาม : Can it climb a tree? - No.
คำ�ตอบ : It’s a giraffe.
คำ�ถาม : Can it run? 		
- Yes.
คำ�ตอบ : It’s a lion.
คำ�ถาม : Can it fly?
- No.
คำ�ตอบ : It’s a crocodile.
ขั้นสรุป
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ can ในประโยคบอกเล่า  ประโยค
ปฏิเสธ และประโยคคำ�ถาม
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ผลการดำ�เนินการสอน / ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชั่วโมงที่ 4

ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน และทบทวนเกีย่ วกับสัตว์ปา่ จากนัน้ ทบทวนเรือ่ งการถามโดยใช้ Can
it….? การตอบคำ�ถาม Yes. / No.
2. ครูแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ โดยนักเรียนจะได้ร้องเพลงที่เกี่ยวกับ
ความสามารถต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิดทีแ่ ตกต่างกันซึง่ นักเรียนได้รจู้ กั สัตว์ปา่ ในชัว่ โมงทีผ่ า่ นมาแล้ว
นักเรียนจะได้ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียน
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูให้นกั เรียนดูภาพในหนังสือเรียน และร่วมกันสังเกตลักษณะพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด
ก่อนที่จะไปร้องเพลง
4. เมื่อนักเรียนดูภาพแล้วครูให้นักเรียนช่วยกันอ่านเนื้อเพลง
5. เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อเพลงถูกต้องแล้ว ครูเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง
6. นักเรียนร่วมร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์ป่า (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. เมือ่ นักเรียนร้องเพลงได้คล่องแคล่วแล้ว ครูให้นกั เรียนทุกคนออกแบบท่าทางการเคลือ่ นไหว
ของสัตว์ป่า ให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงที่ได้จากการฟัง (นักเรียนแสดงท่าทางประกอบ) (สม. 5.7)
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ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงที่ร้อง และการบอกลักษณะของ
สัตว์ป่าแต่ละชนิด
ผลการดำ�เนินการสอน / ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชั่วโมงที่ 5

ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน แล้วถามนักเรียนว่าใครเคยวาดรูปสัตว์ชนิดใดบ้าง โดยให้นักเรียน
บอกชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ
2. ครูแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ ว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของนก
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูอธิบายว่านกมีอวัยวะอะไรบ้าง นักเรียนดูภาพประกอบ พร้อมออกเสียงชือ่ อวัยวะ (head,
body, wings, tail, eye, feathers and beak) (ต 1.1 ป.2/2 2/3)
4. จากนั้ น ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นฟั ง เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการวาดรู ป นก (ในแผ่ น ซี ดี )
แล้วหาคำ�ศัพท์และรูปภาพ
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. ครู สุ่ ม นั ก เรี ย นออกมาวาดรู ป นกบนกระดาน โดยฟั ง คำ � สั่ ง จากครู แ ละเพื่ อ น
โดยครูจะพูดยกตัวอย่างเช่น draw the body จากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนบางคนบอกให้เพื่อนวาดรูป
นก draw the….
6. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นอ่ า นประโยคที่ เ กี่ ย วกั บ การบอกลั ก ษณะของนกแก้ ว ซึ่ ง มี สี สั น
ที่แตกต่างกันออกไปแล้วหารูปภาพจากนั้นให้นักเรียนนำ�ตัวอักษร a-d เติมท้ายประโยค
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ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ไี่ ด้ในวันนี้โดยให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด เขียนบอกอวัยวะ
ส่วนต่าง ๆ ของนก แล้วสรุปการขั้นตอนการวาดรูป
ผลการดำ�เนินการสอน / ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชั่วโมงที่ 6

ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน ครูทบทวนคำ�ศัพท์โดยให้นกั เรียนดูบตั รภาพทีเ่ กีย่ วกับอวัยวะต่าง ๆ
ของนก ได้แก่ head, tail, body, wings, feather and beak และให้นักเรียนพูดออกเสียง จากนั้น
ครูทบทวนขั้นตอนการวาดรูปของนก
2. ครูชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำ�ในวันนี้ ซึ่งเกี่ยวกับการวาดรูป
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูแจกใบงาน My penguin คนละ 1 ใบงาน แล้วให้นักเรียนวาด penguin และระบายสี
ตามขั้นตอนการวาดรูปที่เรียนในชั่วโมงที่ 5 (สม. 5.7)
4. เมือ่ นักเรียนวาดรูประบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นกั เรียนเขียนบอกลักษณะของ penguin
ของตนเอง เช่น
- My penguin has got……, it’s got a black and white body.
จากนั้นครูให้นักเรียนฝึกพูดกับเพื่อนที่เป็นคู่ของตนเอง
5. เมื่อครูประเมินว่านักเรียนพูดได้แล้ว จากนั้นครูให้นักเรียนนำ�เสนอผลงานของตนเอง
หน้าชั้นเรียนจากใบงาน My penguin
ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในวันนี้
ผลการดำ�เนินการสอน / ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชั่วโมงที่ 7

ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. คุณครูกล่าวทักทายนักเรียนแล้วทบทวนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่า จากนั้นชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ โดยนักเรียนจะฝึกการอ่านออกเสียงคำ�ในระบบ phonics การตอบ
คำ�ถาม
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
2. ครูให้นักเรียนอ่านประโยคต่าง 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! จากนั้นให้นักเรียนเติมตัวเลขให้ตรงกับความหมาย
3. จากนัน้ ครูฝกึ การออกเสียง (p และ g) โดยให้นกั เรียนฟัง (ในแผ่นซีด)ี ซึง่ คุณครูจะใช้เทคนิค
การฝึกออกเสียงแบบคำ�ศัพท์มีดังนี้ phonic parrot penguin picture orange giraffe juggle
(ต 1.1 ป.2/2)
A parrot? A penguin?
A penguin? A parrot?
Is it picture of a penguin?
or a picture of a parrot?
The orange giraffe can juggle and jump.
The orange giraffe can juggle and jump.
The orange giraffe can juggle and jump.
4. เมื่อนักเรียนออกเสียงคำ�ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P และ Q ได้ถูกต้องแล้ว คุณครูให้นักเรียน
ดูภาพสัตว์ ให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์แต่ละชนิดเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเลือกสัตว์ 1 ชนิด
โดยบอกว่า It can………. I can’t…………
5. จากนั้นให้นักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคที่กำ�หนดให้ It can swim, It’s got a tail,
It’s gray and white. I know! It’s a dolphin
6. เมื่อคุณครูอธิบายเนื้อหาแล้ว คุณครูให้นักเรียนฟังเรื่อง (แผ่นซีดี) และให้นักเรียนหาว่าเป็น
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. เมื่อนักเรียนฟังจาก (แผ่นซีดี) แล้วคุณครูตั้งคำ�ถามถามนักเรียนเพิ่มเติม
- 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. คุณครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำ� และ
การบอกลักษณะ ความสามารถของสัตว์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไป
ผลการดำ�เนินการสอน / ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชั่วโมงที่ 8

ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
1. คุณครูกล่าวทักทายนักเรียน ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่อง can
2. ครูชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
3. คุณครูให้นกั เรียนดูค�ำ ในตารางทีก่ �ำ หนดมาให้ (หนังสือ) แล้วถามนักเรียนว่ามีค�ำ ว่าอะไรบ้าง
(run, fly, swim, climb a tree) หลังจากนั้นถามชื่อสัตว์ที่กำ�หนดมาให้ว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้าง (zebra,
dolphin, snake, penguin)
4. ครูอธิบายขัน้ ตอนการทำ�แบบฝึกหัด จากนัน้ ให้นกั เรียนฟังเรือ่ ง (แผ่นซีด)ี แล้วทำ�แบบฝึกหัด
(จากเรื่องให้นักเรียนกาถูกหรือผิด 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.
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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2. Boy :
Boy :
Boy :
Boy :
3. Girl :
Girl :
Girl :
Girl :
4. Boy :
Boy :
Boy :
Boy :

Can it climb a tree? Girl : No.
Can it fly? Girl : No.
Can it run? Girl : Yes.
Can it swim? Girl : yes.
Can it fly? Boy : No.
Can it swim? Boy : Yes.
Can it climb a tree? Boy : No.
Can it run? Boy : No.
Can it swim? Girl : Yes.
Can it fly? Girl : No.
Can it run? Girl : Yes.
Can it climb a tree? Girl : No.

5. เมือ่ นักเรียนฟังและเขียนชือ่ สัตว์แล้วคุณครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกีย่ วกับสัตว์และความ
สามารถของสัตว์ เช่น Number 1 is a snake. It can’t run (x), It can’t swim (x), It can climb
a tree.
6. จากนั้นคุณครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนเลือกประโยคในกล่องข้อความ (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. มาเติมให้ตรงกับภาพสัตว์ parrot และ giraffe
7. เมือ่ นักเรียนเลือกประโยคไปเติมแล้วให้นกั เรียนระบายสีภาพสัตว์ให้ตรงกับทีน่ กั เรียนเขียน
ประโยค
8. คุณครูให้นักเรียนดูภาพ คุณครูถามนักเรียนว่าเป็นสัตว์ชนิดใด ให้นักเรียนบอกเป็นภาษา
อังกฤษมีอวัยวะส่วนใดบ้าง ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วเติมตัวเลขให้ตรงกับภาพ
ขั้นสรุป
9. คุณครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ผลการดำ�เนินการสอน / ปัญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. การวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
- ประเมินการฟังจากในหนังสือแบบฝึก Activitybook 2
- ประเมินการพูด จากการสนทนากับครูและเพื่อนในระหว่างการเรียนและการนำ�เสนอ
ใบงาน My penguin
- ประเมินการอ่าน จากเนื้อเรื่อง At the wildlife park
- ประเมินการเขียน จากการทำ�แบบฝึกหัด Activitybook 2
6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
6.1 สื่อการเรียนรู้
- หนังสือ Incredible Classbook 2 และ Incredible Activitybook 2
- บัตรภาพ
- ซีดี
6.2 แหล่งการเรียนรู้
		 - ห้องกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่
แบบแผนในการออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อหน่วย ยาเสพติด ระยะเวลาในการสอน 2 สัปดาห์
บูรณาการสาระ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย  กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประเด็นสำ�คัญปัจจุบัน
(Current Local/
National & Global Issues)
ยาเสพติด

สมรรถนะหลัก
(Core Competencies)








ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ
และดิจิทัล
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/
ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล
การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ�
ทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน
ทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม
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คำ�ถามสำ�คัญ
(Key Questions)









รู้จักและปกป้องตนเอง
จากยาเสพติด
ยาเสพติดหมายถึงอะไร
นักเรียนรู้ประวัติความ
เป็นมาของยาเสพติด
หรือไม่ อย่างไร
ยาเสพติดมีกี่ประเภท
โทษของยาเสพติดมีอะไร
บ้าง
นักเรียนจะมีวธิ ปี อ้ งกันตัว
เองจากยาเสพติดอย่างไร
นักเรียนจะปกป้องชุมชน
จากยาเสพติดอย่างไร

สาระความรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ
(Subject/Discipline Area)








กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา
และพลศึกษา
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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ผลการเรียนรู้
(LEARNING OUTCOME /SPECIFIC
COMPETENCIES)

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
(SUGGESTED LEARNING EXPERIENCE)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ตอนที่ 1 ยาเสพติดและการป้องกันตัวเองจาก
ยาเสพติด (ระยะเวลา 10 ชั่วโมง)
คําถามสําคัญ
 ดูภาพยนตร์สั้นเรื่อง คิดผิดคิดใหม่
 เด็ก ๆ เห็นอะไรจากการชมภาพยนตร์สั้น
เรื่อง “คิดผิด คิดใหม่”
 เด็ก ๆ คิดว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน
้ ในภาพยนตร์สนั้
เรื่องนี้เกิดจากอะไร
 นักเรียนรู้จักยาเสพติดหรือไม่อย่างไร
 นักเรียนสืบค้นข้อมูลยาเสพติด
 ยาเสพติดหมายถึง
 นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด
หรือไม่ อย่างไร
 ยาเสพติดมีกี่ประเภท
 โทษของยาเสพติดมีอะไรบ้าง
 นักเรียนจะมีวิธีป้องกันตัวเองจากยาเสพติด
อย่างไร
 นักเรียนจะปกป้องชุมชนจากยาเสพติดอย่างไร

1. ดูภาพยนตร์สั้น และ ทําความเข้าใจ
โดยใช้ประสบการณ์เดิม เกี่ยวกับคํา
และประโยคเพือ่ ให้ตนมีความรูค้ วาม
เข้าใจผูอ้ ื่น เพลิดเพลินจากการฟัง ดู
คิดพิจารณาก่อนตัดสินใจเชื่อสิ่งที่
ได้รับรู้
2. พูด เล่าเรื่อง และตอบคําถามหลัง
จากการดูภาพยนตร์สนั้ ได้ตรงความ
หมาย ชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ
มีมารยาท และ ถูกต้องตามอักขรวิธี
จากแบบแผนที่ถูกต้องและสร้าง
ประโยค ใหม่ ๆ ที่ยากขึ้นอย่างค่อย
เป็นค่อยไป
3. ใช้ภาษาเชิญชวนให้ชมุ ชนเห็นถึงโทษ
ของยาเสพติด โดยการ ใช้ประสบการณ์
และความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
4. พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยด้วย
ความสนุก และภูมิใจ โดย ใช้ความรู้
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ในการพูด อ่าน และเขียน
เพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ทางภาษาและ
ความมั่นใจ
การสื บ สอบทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์
1. ตัง้ คําถามสําคัญเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียน
ได้อย่างมีเหตุผลและ สัมพันธ์กบั เรือ่ ง
ที่เรียน
2. วางแผนในการหาข้อมูล เพื่อตอบ
คําถามที่สงสัย
3. นาํ เสนอผลการจัดกระทาํ ข้อมูลเป็น
ทีเ่ ข้าใจ อภิปรายผล และสรุปผลด้วย
แผนภาพประกอบข้อความ
4. ออกแบบป้ายรณรงค์ โดยใช้ความรู้
พืน้ ฐานด้วยความ พยายาม และมุง่ มัน่
ผ่านขั้นตอนการระบุวัสดุอุปกรณ์
ที่เหมาะสม
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เนื้อหาสาระ (CONTENT)
ความรู้ Knowledge
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(ท 1.1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/5 ท 2.1 ป.3/2)
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ส 2.1 ป.3/2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ว 3.1 ป.3/2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
(พ 5.1 ป.3/1)
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(ง 1.1 ป.3/1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ศ 1.1 ป.3/10)
ตัง้ คําถามและตอบคําถามจากภาพยนตร์
สั้น เรื่องคิดผิดคิดใหม่
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
บอกความหมาย ประวัติ ประเภท โทษ
และการป้องกันตัวจากยาเสพติด
ตัง้ คาํ ถามและตอบคาํ ถามจากเรือ่ งทีอ่ า่ น
การสื่อสารอย่างชาญฉลาด
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ภาคผนวก ค.
ผลการเรียนรู้
(LEARNING OUTCOME /SPECIFIC
COMPETENCIES)

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
(SUGGESTED LEARNING EXPERIENCE)

เนื้อหาสาระ (CONTENT)

ตอนที่ 2 ทําป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
1. เลือกเนื้อหาที่มีประโยชน์ที่ได้จาก
(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
สื่อสารสนเทศ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน คําถามสําคัญ
 วางแผนการทาํ ป้ายรณรงค์ปอ
้ งกันยาเสพติด
ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และ
 นําความรู้จากการเรียนมาสรุปสิ่งที่จะเขียน
ครอบครัว
ลงในป้ายรณรงค์
2. เลือกข้อมูล สร้างข้อมูล สร้างสื่อในแบบ
ฉบับของตนเองได้ แล้วสื่อสารโดยคํานึง  ออกแบบป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
 จัดทําป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น

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)
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
(ว 8.1 ป.3/2 ป.3/2 ป.3/3
ตอนที่ 3 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด (ระยะเวลา ป.3/6 ป.3/8)
การเป็นพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง/ตืน่ รูท้ มี่ สี ํานึกสากล 2 ชั่วโมง)
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ
1. ปฏิบตั ติ ามบทบาทและหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ  คําถามสําคัญ
พลศึกษา
ต่อครอบครัว ชั้นเรียน โรงเรียน และ  นักเรียนจะมีส่วนร่วมปกป้องคนในชุมชน (พ 5.1 ป.3/2)
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม ในฐานะที่เป็น
จากปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
สมาชิกของชุมชน
 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและนําป้ายที่ และเทคโนโลยี
2. ร่วมกับผู้อื่นแสวงหาทางออกอย่างเป็น
จัดทําขึ้นติดไว้ที่กระดานความรู้ในโรงเรียน (ง 1.1 ป.3/2 ง 2.1 ป.3/1 ง 3.1
เหตุเป็นผล เมื่อเผชิญกับปัญหา ความ
และชุมชน
ป.3/1)
ขัดแย้ง หรือมีความเห็นไม่ตรงกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา หรือ
(ศ 1.1 ป.3/6)
แก้ไขปัญหาส่วนรวมทีเ่ หมาะสมตามวัย
 แต่งบทความรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
การทํางานแบบรวมพลัง เป็นทีม
การวัดและประเมินผล (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)  ออกแบบป้ายรณรงค์ และ
และมีภาวะผู้นํา
 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อะไร
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
1. ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดกําหนด
บ้างจากการเรียนและทํากิจกรรมหน่วย
 จัดทาํ และตกแต่งป้ายรณรงค์
เป้าหมายร่วมกัน ทํางานร่วมกันตาม
บูรณาการยาเสพติด
ต่อต้านยาเสพติด
บทบาทที่ได้รับมอบหมายทั้งการ
 การคิด การออกแบบ และ
เป็นผู้นําจูง ใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานตาม
การวางแผนการทํางาน
เป้าหมาย และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
 การคิดสร้างสรรค์
สมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ
 การทํางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างไว้วางใจกัน เพื่อบรรลุ เป้าหมาย
 การใช้คาํ ถามและตอบคาํ ถาม
ที่กําหนดร่วมกัน
 การสือ่ สารให้ผอู้ น
ื่ เข้าใจอย่าง
2. รับฟังความคิดเห็นอย่างตั้งใจ เพื่อให้
ชาญฉลาด
เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 การเป็นผูน
้ าํ ผูต้ ามและเคารพ
3. ประสานความคิด ปรับตัว สร้างความ
ผู้อื่น
เข้าใจเพื่อความสุขใน การทํางาน เล่น
เจตคติ/คุณลักษณะ (attribute/
และอยู่ร่วมกัน
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)
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ผลการเรียนรู้
(LEARNING OUTCOME /SPECIFIC
COMPETENCIES)

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
(SUGGESTED LEARNING EXPERIENCE)

การวัดและประเมินผลเสนอแนะ Suggested Assessment
Formative
สังเกต สัมภาษณ์ ตั้งคำ�ถามเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการทำ�งานในแต่ละขั้นตอน
เพื่อแก้ปัญหา กระตุ้น และต่อยอดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสี ำ�นึกสากล
Summative
1. สะท้อนคิด และสะท้อนผลเพื่อประเมินการทำ�งาน และผลงาน โดยระบุสิ่งที่ทำ�ได้ดี สิ่งที่
ควรพัฒนา พร้อมหลักฐานอ้างอิง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการทำ�งานของตนเอง
และกลุ่ม
2. ทำ�ป้ายรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติด โดยใช้ประสบการณ์และความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการเรียนหน่วย
การเรียนรู้ของตนมาประกอบ และนำ�ป้ายที่ทำ�ขึ้นมาเผยแพร่ให้แก่ชุมชน

เนื้อหาสาระ (CONTENT)

เนื้อหาสาระเสนอแนะ
Suggested content

แหล่งการเรียนรู้เสนอแนะ Suggested Resource
- คลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต
- ภาพยนตร์เรื่องสั้น “คิดผิดคิดใหม่”
- บุคลากรในโรงเรียน
- สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สมรรถนะของผู้เรียน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
- การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
- การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส่วนร่วมและสํานึกสากล
- การทํางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นํา 
- ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
- ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.3/2
ท 1.1 ป.3/3
ท 1.1 ป.3/2
ท 3.1 ป.3/1
ท 3.1 ป.3/2
ท 3.1 ป.3/3

อธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่าน
ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
บอกสาระสําคัญจากการฟังและการดู
ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ท 3.1 ป.3/4
ท 3.1 ป.3/5
ท 3.1 ป.3/6
ท 4.1 ป.3/5
ส 2.1 ป.3/1

พูดแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
แต่งคําคล้องจองและคําขวัญ
สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น
ส 21 ป.3/2 บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
ว 3.1 ป.3/2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด
ว 8.1 ป.3/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และความสนใจ
ว 8.1 ป.3/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ป.3/3 เลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ และบันทึก
ข้อมูล
ว 8.1 ป.3/6 แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนําไปสู่การสร้างความรู้
ว 8.1 ป.3/8 นําเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา  และเขียนแสดงกระบวนการ
และผลของงานให้ ผู้อื่นเข้าใจ
พ 5.1 ป.3/1 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
พ 5.1 ป.3/2 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย
ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
ง 1.1 ป.3/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ง 1.1 ป.3/3 ทํางานอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการทํางานด้ ว ยความสะอาด
ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ง 2.1 ป.3/1 สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกําหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้างและ
ประเมินผล
ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนําเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ
ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น
รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว
ศ 1.1 ป.3/8 ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
ศ 1.1 ป.3/10 บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้าน
และโรงเรียน
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
แบบแผนในการออกแบบการเรียนรู้เน้นสมรรถนะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อหน่วย ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ระยะเวลาในการสอน : 2 สัปดาห์ (8-10 คาบ)
บูรณาการสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
ประเด็นสําคัญปัจจุบัน
(Current Local/
Nation&global issues)

สมรรถนะหลัก
(Core Competencies)

การรับประทานอาหารและการ • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ซื้อของที่ไม่มีประโยชน์
• คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
• ทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน
• ทั ก ษะอาชี พ และการเป็ น
ผู้ประกอบการ
• การทํ า งานแบบรวมพลั ง
เป็นทีม และมีภาวะผู้นํา
• การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
• ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง และ
นวัตกรรม
• พลเมืองที่เข็มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สํานึกสากล
• การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ
จิตวิทยาศาสตร์
• การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และดิจิทัล
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คําถามสําคัญ
(Key Questions)

สาระความรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ
(Subject/Discipline Area)

• เราควรรับประทานอาหาร
ก่ อ นมาโรงเรี ย นหรื อ ไม่
เพราะเหตุใด
• เพราะอะไร ในแต่ละวัน
เราต้องรับประทานอาหาร
ให้ครบทั้ง 3 มื้อ
• อาหารหรือขนมที่นักเรียน
ชอบรับประทานคืออะไร
มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
• ชมคลิปอาหารหลัก 5 หมู่
• นักเรียนมีหลักในการเลือกซือ้
อาหารหรือขนมอย่างไรจึง
จะเกิดประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
• นักเรียนได้รบั เงินมาโรงเรียน
วันละกี่บาท
• หากเงินเหลือในแต่ละวัน
จะทําอย่างไร
• ชมคลิปการ์ตูนเศรษฐกิจ
พอเพียง
• นักเรียนจะปรับพฤติกรรม
การใช้จา่ ยอย่างไรให้เหมาะ
สมและคุ้มค่ากับตนเอง
• นักเรียนรู้จักบันทึกรายรับรายจ่ายหรือไม่ เหตุใดต้อง
ทําบันทึกรายรับ-รายจ่าย
• บั น ทึ ก รายรั บ -รายจ่ า ย
มีประโยชน์อย่างไร

• กลุ่มสาระภาษาไทย
• กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
• กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
• กลุ่ ม สาระสุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษา
• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระภาษาไทย
• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
• กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
• กลุ่ ม สาระสุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษา
• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ค.
ผลการเรียนรู้
(Learning outcome/
specific competencies)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1. พูด เล่าเรื่องและตอบคําถามได้
ตรงความหมาย ชัดเจน มีเหตุผล
ถูกกาลเทศะ มีมารยาทและถูกต้องตาม
อักขรวิธีจากแบบแผนที่ถูกต้องและ
สร้างประโยคใหม่ๆ ที่ ยากขึ้น อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป
2. พูด อ่านและเขียนภาษาไทยด้วย
ความสนุกและภูมิใจ โดยใช้ความรู้
เพิม่ ในการพูด อ่านและเขียนเพือ่ เพิม่
ประสบการณ์ทางภาษาและความ
มั่นใจ
คณิตศาสตร์ในชีวิต ประจําวัน
1. คิดในใจอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว แม่นยํา
ในการบวก ลบ คูณ หาร รวมทั้งคิด
หาวิธีการแก้ปัญหาและคําตอบที่
หลากหลายจากสถานการณ์ทกี่ าํ หนดให้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. ฟังหรืออ่านเข้าใจคําศัพท์ วลี ประโยค
สั้น ๆ รวมไปถึงคําสั่งที่ใช้บ่อย ๆ
ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น
ภาษาพูดและภาษาเขียน
2. สามารถใช้คําศัพท์ วลีสั้น ๆ และ
สํานวนที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องราว
ในชีวติ ประจําวันเพือ่ สือ่ สาร บรรยาย
ข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลขพื้นฐาน
สิง่ ของพืน้ ฐาน กิจวัตร ประจาํ วันฯลฯ
ทักษะอาชีพและการเป็นผูป้ ระกอบการ
1. ใช้เงินอย่างพอดี มีเหตุผล มีการเก็บ
ออมอย่างเหมาะสม
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
1. เลือกกินเลือกใช้อย่างพอดีและ
มีประโยชน์กับตน
2. กาํ หนดเป้าหมายในการทาํ งานต่าง ๆ
ในชีวิต ประจําวัน และดําเนินงาน
จนสําเร็จ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
1. รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือและแหล่ง
สือ่ สารสารสนเทศ ในการสืบค้น เข้าถึง
ข้อมูลทีต่ อ้ งการอย่างเหมาะสมกับวัย

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
(Suggested Learning Experience)

เนื้อหาสาระ
(Content)

ตอนที่ 1 รับประทานอย่างไรให้มปี ระโยชน์
(ระยะเวลา 1 สัปดาห์)
คําถามสําคัญ:
• เราควรรับประทานอาหารก่อนมาโรงเรียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด
• เพราะอะไร ในแต่ละวันเราต้อง
• รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ
• อาหารหรือขนมทีน่ กั เรียนชอบรับประทาน
คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
• กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียนด้วยการให้
นักเรียนดูภาพอาหาร/ขนม/เครือ่ งดืม่ ที่
มีขายทั่วไปตามร้านค้าหรือร้านอาหาร
• ครูให้นักเรียนบอกชื่ออาหาร ขนมและ
เครื่องดื่มในภาพโดยบอกเป็นคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านชื่ออาหารและ
เขียนลงในใบงานที่ครูแจกให้
• ให้นกั เรียนเขียนบอกชือ่ อาหาร ขนมและ
เครื่องดื่มที่ตนชอบ พร้อมบอกเหตุผล
ที่ชอบ และส่วนประกอบของอาหารลง
ในใบงานที่ครูแจกให้

ความรู้ Knowledge
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(ท 2.1 ป.3/3 ท 3.1 ป.3/4 ป.3/5)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
(ค 2.2 ป.3/1 ป.3/2)
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ส 3.1 ป.3/1 ป.3/2)
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
(ต 1.1 ป.3/1)
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(ง 1.1 ป.3/1)
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
(พ 1.1 ป.3/3 พ 4.1
ป.3/2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ศ 1.1 ป.3/1)

หลักการเลือกซื้อ
คําถามสําคัญ :
• นักเรียนมีหลักในการเลือกซือ้ อาหารหรือ
ขนมอย่างไรให้เกิดประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
• ครูให้นักเรียนทบทวนชื่ออาหาร ขนม
เครื่องดื่ม เป็นภาษาไทยกลาง ภาษา
อังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
• ให้นักเรียนจับคู่ตามความพอใจและ
แสดงบทบาทสมมติผลัดเปลีย่ นกันเป็น
ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยใช้บทสนทนาสั้น ๆ
เป็นภาษาไทยกลางและภาษาอังกฤษ
ภาษาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการจับฉลาก
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
หลักในการเลือกซื้ออาหาร
เงิน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
การเก็บออม
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่น
คาํ ภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้ในภาษาไทย

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ค.
ผลการเรียนรู้
(Learning outcome/
specific competencies)
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
1. ชีแ้ จงเหตุผลการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ
ชีวิตประจําวันของตน และบอกได้
ว่าการตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม
อย่างไร
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สํานึกสากล
1. ปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ า ที่
ที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ชั้นเรียน
โรงเรียนและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
ในฐานะ เป็นสมาชิกของชุมชนนั้น
การทํางานแบบรวมพลัง เป็นทีมและ
มีภาวะผู้นํา
1. ให้ ข้ อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด
กําหนดเป้าหมายร่วมกัน ทํางานร่วมกัน
ตามบทบาทที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ทัง้ การเป็น ผูน้ าํ จูงใจให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั งิ าน
ตามเป้าหมาย และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
สมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ
อย่างไว้ใจกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนดร่วมกัน
2. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ อย่างตัง้ ใจ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
3. ประสานความคิด ปรับตัว สร้างความ
เข้าใจเพือ่ ความสุขในการทํางาน เล่น
และอยู่ร่วมกัน
การสื บ สอบทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์
1. ตัง้ คําถามสําคัญเกีย่ วกับปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ทีพ่ บในชีวติ ประจําวัน วางแผน
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อตอบคําถาม
ที่สงสัย เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือ ในการสํารวจตรวจ
สอบอย่ า งง่ า ย แยกแยะข้ อ มู ล
และจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง นําเสนอผลผลการจัด
กระทําข้อมูลเป็นที่เข้าใจ อภิปราย
ผลการสํารวจ ตรวจสอบด้วยหลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละสรุ ป ผลด้ ว ย
แผนภาพประกอบข้อความ

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
(Suggested Learning Experience)

เนื้อหาสาระ
(Content)

• แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ
ละ 4-5 คน
• ครูเปิดคลิปการ์ตนู “อาหารหลัก 5 หมู”่
ให้นกั เรียนดูแล้วตัง้ คาํ ถามให้นกั เรียนตอบ
• นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเรื่อง
“อาหารทีม่ ปี ระโยชน์” พร้อมออกแบบ
และเขียนเชิญชวนให้ ทุกคนรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ลงในกระดาษที่ครู
แจกให้และตกแต่งให้สวยงาม
• นําผลงาน “อาหารที่มีประโยชน” ติด
บอร์ด ผลงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลอื่น
ได้อ่านและนําเสนอหน้าเสาธง

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)
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ค 2.2
ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3)
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ส 3.1 ป.3/1 ป.3/2 )
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
(ต 1.2 ป.3/1 ป.3/3 )
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(ง 3.1 ป.3/1)
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
(พ 4.1 ป.3/3)
• เขียนบันทึก
• การทํางานร่วมกับผู้อื่น
• 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)
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ส 1.2 ป.3/1 ป.3/2)
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
(ต 1.2 ป.3/1 ป.3/3)
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(ง 3.1 ป.3/1)
กุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพละศึกษา
(พ 4.1 ป.3/1)

ตอนที่ 2 รู้คิด รู้ออม
(ระยะเวลา 1 สัปดาห์)
คําถามสําคัญ :
• นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท
• หากเงินเหลือในแต่ละวันจะทําอย่างไร
• นักเรียนนาํ เสนอความคิดเห็นของตนเองว่า
หากมีเงินเหลือจะทําอย่างไร โดยครูเขียน
คําตอบของ นักเรียนทุกคนบนกระดาน
• แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน
• ให้นักเรียนเล่นเกม “การคิดเงิน” ครู
กําหนดโจทย์ปัญหาแล้วให้สมาชิกใน
กลุ่มร่วมกันคิดหาคําตอบ โดยทําใน
ใบงานทีค่ รูแจกให้และให้คะแนนเป็นกลุม่
• ครูเฉลยคําตอบบนกระดานทีละข้อ
ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
ของงานในกลุ่มตนเอง เมื่อตอบถูก
ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
คำ�ถามสำ�คัญ
• นักเรียนรูจ้ กั บันทึกรายรับ-รายจ่ายหรือไม่
• ครูสอบถามนักเรียนว่านักเรียนรูจ้ กั บันทึก
รายรับ-รายจ่ายหรือไม่ และบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร
• นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์และ
ความสำ�คัญของบันทึกรายรับ-รายจ่าย
• ครูน�ำ ใบงาน/รูปเล่มบันทึกรายรับ-รายจ่าย
มาให้นกั เรียนพิจารณาและสังเกตการณ์
บันทึกรับจ่าย
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ผลการเรียนรู้
(Learning outcome/
specific competencies)

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
(Suggested Learning Experience)

• ครูน�ำ ใบงาน/รูปเล่มบันทึกรายรับ-รายจ่าย
มาให้นกั เรียนพิจารณาและสังเกตการณ์
บันทึกรับจ่าย
• แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ
ละ 3 คนแล้วฝึกให้นกั เรียนบันทึกรายรับรายจ่ายตามรายการที่ครูกำ�หนดให้
• ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันเขียนบันทึก
รายรับ-รายจ่าย โดยกำ�หนดรายการเอง
เป็นเวลา 3 วัน
• นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลสมรรถนะ (Suggested Assessment)
(วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ ในการวัดและประเมินผล)
Formative :
สังเกต สัมภาษณ์ ตั้งคำ�ถามเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการทำ�งานในแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อแก้ไข กระตุ้นและต่อยอดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�

เนื้อหาสาระ
(Content)
• เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพของตนและครอบครัว
• เห็นคุณค่าของการใช้จ่ายเงิน
• ตระหนักถึงความจำ�เป็นในการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ
• ตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
เก็บออม
• ภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษาไทย

เนื้อหาสาระเสนอแนะ (Suggested
content)
• การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
• การเก็บออม

Summative :
1. สะท้อนคิดและสะท้อนผลเพือ่ ประเมินการทำ�งานและผลงานโดยระบุสงิ่ ทีท่ �ำ ได้ดแี ละ
สิ่งที่ควรพัฒนาพร้อมอ้างอิงหลักฐานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการ
ทำ�งานของตนเองและกลุ่ม
2. เขียนเชิญชวนให้พี่ ๆ น้อง ๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยใช้ประสบการณ์
และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในหน่วยการเรียนนี้ของตนมาประกอบ
แหล่งเรียนรู้ที่เสนอแนะ (Suggested Resource)
• ร้านค้า
• ห้องสมุด
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�) จ.นครราชสีมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
1. มาตรฐานการเรียนรู้
		ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำ�ไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดำ�เนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
		ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
2. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ท 1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงคำ� คำ�คล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ
ได้ถูกต้อง
ท 2.1 ป.2/2 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.2/6 พูดสื่อสารได้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์
ท 3.1 ป.2/7 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 ป.2/2 เขียนสะกดคำ�และบอกความหมายของคำ�
สมรรถนะ
สมรรถนะหลักพื้นฐาน
สมรรถนะหลักพื้นฐาน
สมรรถนะหลักทั่วไป
สมรรถนะหลักทั่วไป
สมรรถนะหลักทั่วไป

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล
การทำ�งานแบบร่วมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม
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1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
1.1 ฟัง ดู และอ่านเขียน คำ�ควบกลํ้า จากภาพประกอบที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้
อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง
1.2 ฟัง ดู และอ่านคำ�ควบกลํ้าในสื่อต่างๆ อย่างหลากหลายได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน (Mathematics In Everday Life)
2.1 ออกแบบรูปแบบขนาดตัวอักษร คำ�ควบกลํ้า การเขียนคำ� ออกแบบบัตรคำ� ขนาดของ
บัตรคำ� สี รูปร่างของบัตรคำ�
3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry and Scientific Mind)
3.1 แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้ถูกต้อง นำ�เสนอผลการจัดทำ�ข้อมูล
เป็นที่เข้าใจ
4. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม และสำ�นึกสากล (Active Citizen and Global Mindedness)
4.1 ปฎิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชั้ น เรี ย นได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ในฐานะเป็นสามชิกของชุมชนนั้น
4.2 อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร รักษาสิทธิของตนเอง โดยเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
4.3 อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งพึ่ ง พาอาศั ย กั น ทั้ ง ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นชั้ น เรี ย นด้ ว ยความเข้ า ใจ
ในความแตกต่างในด้านอายุ เพศ ความถนัด ฐานะ และบทบาทหน้าที่
4.4 ร่วมกับผูอ้ นื่ แสวงหาทางออกอย่างเป็นเหตุเป็นผล เมือ่ เผชิญหน้ากับปัญหา ความขัดแย้ง
หรือมีความเห็นไม่ตรงกัน
4.5 มีส่วนร่วมในการกำ�หนดกติกา ปฏิบัติตามกติกาในห้องเรียน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข
5. การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผูน้ �ำ (Collaboration Teamwork & Leadership)
5.1 ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิด กำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน ทำ�งานร่วมกันตามบทบาทที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งการเป็นผู้นำ�จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเป้าหมาย และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิก
กลุ่มด้วยความรับผิดชอบ อย่างไว้วางใจกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดร่วมกัน
5.2 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
5.3 ประสานความคิด ปรับตัว สร้างความเข้าใจเพือ่ ความสุขในการทำ�งาน เล่น และอยูร่ ว่ มกัน
6. ทักษะชีวิตความเจริญแห่งตน (Life Skills & Personal Growth)
6.1 กำ�หนดเป้าหมายในการทำ�งานต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันและดำ�เนินงานจนสำ�เร็จ
6.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกในแง่บวก
7. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and Innovation)
7.1 สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย เกี่ยวกับคำ� ควบกลํ้า ร ล ว ในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
จุดประสงค์การเรียนรู้
นั ก เรี ย นสามารถร่ ว มกั น ฟั ง คิ ด อ่ า น สั ง เกต แยกแยะคำ � ที่ เ ป็ น คำ � ควบกลํ้ า ที่ พ บ
ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว และนำ�คำ�ควบกลํ้าไปใช้ในการอ่าน เขียนและสะกดคำ�
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กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา

สอดคล้องกับสมรรถนะ

1. นักเรียนร้องเพลงคำ�ควบกลํ้า

5

ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน
- มีสมาธิ เปิดใจ จิตใจ จดจ่อ พร้อมกับรับการเรียนรู้
ทำ�จิตใจ ให้เข้มแข็ง ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ สามารถ
น้อมนำ�หลักศาสนาทีย่ ดึ ถือมาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
ในการเรียนรู้

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มละเท่า ๆ กัน เลือกหัวหน้ากลุ่ม
และรองหัวหน้ากลุ่ม

10

ทักษะการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผูน้ �ำ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความคิด ความเต็มใจ
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เป้าหมาย

3. นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบ คำ�ควบกลํา้
บนกระดานดำ� ของแต่ละกลุม่ ว่ากลุม่ ใด
เขียนถูก เขียนผิด ได้คะแนนมาก
ได้คะแนนน้อย

4. ครูตั้งคำ�ถาม กระตุ้นเกี่ยวกับคะแนน
ของแต่ละกลุ่มว่า กลุ่มที่เขียนผิด ขาด
อะไร กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยขาดอะไร
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ทักษะภาษาด้านการสื่อสาร
- แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก
นึกคิด โดยใช้ความรูท้ างหลักภาษาและการใช้ภาษา
ร่วมกับประสบการณ์ของตนตามวัย ผ่านการคิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรองและแก้ปญ
ั หา อย่างมีสติ เท่าทัน
และสร้างสรรค์
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
- คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นอย่างพอเพียง
- สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สามารถสรุปความเข้าใจ และให้ความเห็น
ในเรื่องนั้น ๆ
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กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
1. นักเรียนช่วยกันออกแบบ
บัตรคำ� คำ�ควบกลํ้า

เวลา
30

สอดคล้องกับสมรรถนะ
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
- ลงมือ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
ผู้อื่นในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- ใช้วิจารณญาณ มีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
บนฐานข้อมูล เหตุผล หลักฐาน รวมทั้ง
การพิจารณาอย่างรอบด้าน เหมาะสมรวม
ความเชื่อและบรรทัดฐาน
- คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน
- ข้อมูลและเหตุผล สามารถสรุปความเข้าใจ
และให้ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ

2. นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น วางแผน
การทำ�งานตามลำ�ดับขั้นตอน
โดยมีหวั หน้ากลุม่ รองหัวหน้ากลุม่
กำ � หนดวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
ในการจัดทำ�บัตรคำ� ควบกลํ้า

20

ทักษะการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ�
- แลกเปลี่ยน แบ่งปันความคิด ความเต็มใจ
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายที่
กำ�หนดร่วมกัน
- รับฟังความคิดเห็นอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
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กิจกกรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 3-4
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
1. นักเรียนช่วยกันลงมือปฏิบัติ
จัดทำ� บัตรคำ� ควบกลํ้า
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สอดคล้องกับสมรรถนะ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
- เรียนรู้ สัญลักษณ์ และรูปแบบผ่านการ
อ่าน และการเขียนโดยใช้ภาษาไทย
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ สัญลักษณ์ หลักคณิตศาสตร์
รูปทรงเรขาคณิต ในการออกแบบงาน
ศิลปะ
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
ผู้อื่น ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- ใช้วิจารณญาณ มีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
บนฐานข้อมูล เหตุผล หลักฐาน รวมทั้ง
การพิจารณาอย่างรอบคอบด้านเหมาะสม
รวมทั้งความเชื่อและบรรทัดฐานสังคมและ
วัฒนธรรม
- คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างพอเพียง
สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สามารถสรุปความเข้าใจ
และให้ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ
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การวัดผลและประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สิ่งที่ต้องการวัด
กำ � หนดเป้ า หมายในการทำ �
บัตรคำ� คำ�ควบกลํ้า
สื บ ค้ น หาความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
คำ�บัตรคำ� คำ�ควบกลํ้า
ประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข อง
งานที่ทำ�
วางแผนการทำ�บัตรคำ�ควบกลา้ํ
อย่างเป็นขั้นตอน
ประมาณตนให้อยู่ในทางสาย
กลาง (ความพอประมาณ )
คาดคะเนความเสี่ยงในการทำ�
บัตรคำ� คำ�บวบกลํ้า
การทำ � บั ต รคำ � ใช้ เ พื่ อ บริ โ ภค
และจัดจำ�หน่ายได้ (คุณธรรม)
ประเมิ น ตนเองและนำ � มา
ปรับปรุง

วิธีการวัด

เครื่องมือ
เกณฑ์ประเมิน
แบบสังเกตการณ์
สังเกต
ตอบคำ�ถาม
แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
ตรวจแบบันทึก
งานรายกลุ่ม
สังเกตการ
แบบสังเกตการณ์
ตอบคำ�ถาม
ตอบคำ�ถาม
ตรวจผลงาน

แบบประเมินผลงาน

สังเกต
สังเกตการ
ตอบคำ�ถาม
สังเกตการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจแผนผัง
ความคิด
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แบบสังเกตการ
ตอบคำ�ถาม
แบบสังเกตการ
ตอบคำ�ถาม
เกณฑ์ประเมิน
การปฏิบัติงาน
เกณฑ์ประเมิน
แผนความคิด

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก
ภาคผนวก ง.
รายชื่อผู้ร่วมงานในโครงการวิจัยและพัฒนา
กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ง.

การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส   สุวรรณเวลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี   นาคะผดุงรัตน์
ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
ดร.เบญจลักษณ์  นํ้าฟ้า
ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์
นางเกื้อกูล  ชั่งใจ
2. คณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา   แขมมณี
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์
รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์
รองประธาน
นางกอบกุล   อาภากร ณ อยุธยา 
กรรมการ
นางเรียม   สิงห์ทร
กรรมการ
ดร.ศรินธร   วิทยะสิรินันท์
กรรมการ
ดร.พิทักษ์   นิลนพคุณ
กรรมการ
นางสาวสุชีรา  มัธยมจันทร์
กรรมการ
ดร.เฉลิมชัย   พันธ์เลิศ
กรรมการ
ดร.บรรเจอดพร   สู่แสนสุข
กรรมการ
นางสุทธิดา   ธาดานิติ
กรรมการ
นางมนิศรา  ศุภกิจ โคลเยส
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี  ตรีวรัญญู
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์  สายฟ้า
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  เล็กวิไล
กรรมการ
ดร.พรเทพ  จันทราอุกฤษฎ์
กรรมการ
ดร.นิติกร  อ่อนโยน
กรรมการ
นางสาวพิธุลาวัณย์  ศุภอุทุมพร
กรรมการ
นางสาวกรกนก  เลิศเดชาภัทร
กรรมการ
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นางสาวภัสรำ�ไพ  จ้อยเจริญ
นางสาววรนัน  ขุนศรี
นายวรัญชิต   สุขตาม
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี   วรจรัสรังสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ   วิ่งวิทยาสกุล
ดร.ชนาธิป   ทุ้ยแป
นางอำ�ภา   พรหมวาทย์
ดร.ประวีณา   อัสโย
ดร.วรรษมน   จันทร์โอกุล
นางสาวอุบล   ตรีรัตน์วิชชา
นางสาวพิมลภรณ์   ปราบพินาศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะผู้วิจัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์
หัวหน้าคณะวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร   พิชญกุล
คณะทำ�งาน
นายบุญเลิศ   ค่อนสอาด
คณะทำ�งาน
ดร.ทรงพร   พนมวัน ณ อยุธยา
คณะทำ�งาน
ดร.กุณฑลี   บริรักษ์สันติกุล
คณะทำ�งาน
ดร.วีระชาติ   ภาษีชา
คณะทำ�งาน
ดร.ปฏิมาภรณ์  ธรรมเดชะ
คณะทำ�งาน
ดร.สุมาลี   เชื้อชัย
คณะทำ�งาน
ดร.นาฎฤดี  จิตรรังสรรค์
คณะทำ�งานและเลขานุการ
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4. คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ แนวทาง และประสบการณ์เกี่ยวกับสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี   สัณหฉวี
รองศาสตราจารย์ อรุณี   วิริยะวิตรา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์    ตั้งเคียงศิริสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี   มณีมัคธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา   วงศ์บุญหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม   นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล   อนันตวรสกุล
ดร.เพ็ญศรี  สว่างเจริญ
ดร.รุ่งนภา  นุตราวงศ์
ดร.เทพี    จรัสจรุงเกียรติ
ดร.สมเกียรติ    เพ็ญทอง
ดร.ภัทรวดี    หาดแก้ว
ดร.สิงหนาท  น้อมเนียน
นายชาตรี    ชนานาฏ
นายปองภพ    วิทิพย์รอด
นายอรุช    วิทิพย์รอด
นายธานินทร์  เอื้ออภิธร
นายวิวัฒน์    คติธรรมนิตย์
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5. คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กรอบสมรรถนะ
5.1 คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลัก
		 ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ปิตินันท  สุทธสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน   สกลรักษ์
ดร.เทพี   จรัสจรุงเกียรติ
5.2 คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ อรุณี   วิริยะวิตรา
พันตรี ดร.ราเชน   มีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป   พรกุล
อาจารย์กุศยา  แสงเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลพร   หิรัญบูรณะ
5.3 คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์  ลออปักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตินันท์   บุญเคลือบ
5.4 คณะผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ วิพากษ์ ให้ขอ้ เสนอแนะสมรรถนะหลักด้านการสืบสอบ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ประพันธ์   พงษ์โสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน
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6. คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะกรอบสมรรถนะหลัก
ศาสตราจารย์ ดร.อาจอง   ชุมสาย ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร   นิยม
ศาสตราจารย์ ดร.นภดล   ร่มโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน   สกลรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อรรถพล   อนันตวรสกุล
นางสาวเข็มพร   วิรุณราพันธ์
7. คณะผู้ร่วมให้ข้อมูลสำ�คัญในการวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางนิรมล   ตู้จินดา
นางสาวนิจสุดา   อภินันทาภรณ์
นางสาวรัตนา   แสงบัวเผื่อน
ดร.ราตรี   ศรีไพรวรรณ
ดร.วิภา   ตัณฑุลพงษ์
ดร.ดวงใจ   บุญยะภาส
นางสาวอภิษฎา   ขาวสุทธิ์
ดร.วิภาดา   วานิช
ดร.แววดาว   อุทิศ
นายภาษิต   ประมวลศิลป์ชัย
นางสาววุฒิดา   ประมวลศิลป์ชัย
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8. คณะทำ�งานวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ออกแบบตัวอย่าง  แผนการสอนตามแนวทางในการนำ�กรอบสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นสู่การพัฒนาผู้เรียน
นางสาวอรอุมา   ปลัดสังข์
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
นางสาวฉวีวรรณ   ประกอบเสียง โรงเรียนอนุบาลสามเสน
นางสุพร   อุดมชุม
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
นางสุคนธ์ทิพย์   กลิ่นหอม
โรงเรียนหนองบอน (นัยนานนท์นุสรณ์)
นางสาวนัทพร   ภูแล่นดี
โรงเรียนหนองบอน (นัยนานนท์นุสรณ์)
ว่าที่ รต.อำ�นาจ   อินทรสุนทร
โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำ�รุง)
นางสาวมยุพรรณ   คำ�หารพล
โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำ�รุง)
นางวัลลภา   บุญเสี่ยง
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
นางสาวศิริลักษณ์   พยัฆเนตร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)
นายสุรศักดิ์   ทรัพย์สมบัติ
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา
นางจีรนันท์   นวลจันทร์
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
นางญาณี   นาครัตน์
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
นางสาวสุชาภัค   สระทองห้อย
โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ
นายจตุพล   มีชิน
โรงเรียนวัดแสนเกษม
นางสุคนธ์   เรืองรอง
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
นางสาวนงลักษณ์   ไชยวาน
โรงเรียนวิชูทิศ
อาจารย์สกุณี   บุญญะบัญชา 
โรงเรียนรุ่งอรุณ
อาจารย์สุวรรณา   ชีวพฤกษ์
โรงเรียนรุ่งอรุณ
อาจารย์สืบศักดิ์   น้อยดัด
โรงเรียนรุ่งอรุณ
นางสาวอัจฉรา  เตชะสินธุ์ธนา 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวชมพูนุช  จารุสโรส
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวนงชนก   อัศวโชคปัญญา  โรงเรียนสาธิตบางนา
นางสาวสุธาวัลย์   มุกดา 
โรงเรียนสาธิตบางนา
นายอนิวัฒน์   ทองสีดา 
โรงเรียนสาธิตบางนา
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9. คณะผู้บริหารและครูในโรงเรียนร่วมทดลอง
นายสุนทร เกษเกษี
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านขอบด้ง
นางสาวกัลยา ใจคำ�
ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง
นายวรัญญู บุญเทพ
ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง
นายสวัสดิ์ ปันผสม
ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9
นางสาวศุภาพิชญ์ กุลสานต์
ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9
นางสาวปิยะพร ติมู
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9
นางสาวอัจฉรา โนคำ�
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9
นางนิตยา แปงเพ็ชร
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9
นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน
ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางเกศรินทร์ ศรีเมือง
ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางสาววรัญญา กลิ่นจันทร์
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางสาวลัดดาวัลย์ ชิณวงศ์
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางจุฑารัตน์ วงษาครบุรี
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางนีรนุช ชาตะสุวัจนานนท์
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางธนิดา ภูมิมาณัฐ
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางฐิติรัตน์ ศาสตรา
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางสาวพินทอง สุวัฒนพันธ์
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางภาวนา กโนทร
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางสาววรัญญา กลิ่นจันทร์
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางสาวธีราพร อัษรานันท์
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางจุติพร จันทร์เผือก
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางเทียมใจ ศุภมาตร
ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ�)
นางสาวพัสมณฑ์ รามสูตร
ผู้บริหารโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
นางจีรนันท์ นวลจันทร์
ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
นางสุวรรณภา ภู่ลายยาว
ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
นางสาวนันทกานต์ ภัทรปรีดากุล
ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
นางสาวนนนที รัศมีพันธ์
ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
นางญาณี นาครัตน์
ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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นางสุกานดา แจ้งกัน

ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย

นางสาววธัญญา นิลวรรณ
นางสาวนิตยา จำ�ปา
นางสาวสุภาวดี พุทธศรี
นางสาวสุชาดา กะจะเดิม
นางสาวฐิตารีย์ จารุวรรธน์
นางเบญจมาภรณ์ ปฐมนุพงศ์
นางสาวกนกพร สุชาตานนท์
นางสาวสุธาสินี นาคน้อย
นางสาวกาญกระถิน กาญจณะวิวิณ
นางสาวมาริษา ชูประเสริฐ
นางสาวศรัณย์พร ปองได้
นางสาวอนัญญา สยามล
นางสาวเรวดี จันทร์ทอง
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10. คณะทำ�งานผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การสนับสนุนทางวิชาการ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์
10.1 ด้านวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์
ดร.เกรียง  ฐิติจำ�เริญพร
ดร.วาเลน  ดุลยากร
นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร
นางสุภวรรณ  วรรณสอน
นางสาวสุพรรษา  เจริญพร
นางรังสิมา  จันทะโชติ
นางสาวไข่มุก  มณีศรี
ดร.วราภรณ์  วราธิพร
ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์
นายวีระพงษ์ อู๋เจริญ
นายสมาน เงินเหรียญ
นางสาวอังค์สุมล  เชื้อชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น
ดร.วัฒนา  อัคคพานิช
10.2 ด้านสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และการออกแบบ
ดร.วิสิทธิ์   โพธิวัฒน์
นายพรพรหม   เทพเรืองชัย
นายบุรีชาติ   ทิมพิทักษ์
นายทวีศักดิ์   ปานเทวัญ
นายกานต์   บุญยานันท์
นางสาวทัศน์วลัย   เนียมบุปผา
นายสุภาชัย  พันธ์เดช
นายสมชาติ  สมญาติ
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11. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ร่วมเรียนรู้ และ สนับสนุนด้านวิชาการ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวปวรา  ชูสังข์
นางสาววณิชชา  สิทธิพล
นางสาวภรณ์ทิพย์ ภาคภูมิ
นางสาวกมลชนก  สกนธ์วัฒน์
นางสาวศุภิสรา  นาคผจญ
นางสาวสกนธ์วรรณ  ชื่นตระกูล
นายยุทธนา  ปัญญา
นายธีรศักดิ์  จิระตราชู
นายอนุรักษ์  ไชยฮั่ง
นางสาวอรวิภา  ดุรงค์ธรรม
นางสาวอาภาภรณ์  ปานมี
นางสาววรานิษฐ์  ธนชัยวรพันธ์
12. นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.1 ระดับปริญญาเอก
นางสาวณัฏฐ์รดา  ไชยอัครพงศ์
นางสาวรุ่งอรุณ  วณิชธนชากร
นางสาวมัชฌิมา  เส็งเล็ก
นางสาวศิรินภา  คุ้มจั่น
นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง
พระมหานพดล  ศรีทอง
นายทศทัศน์  บุญตา
นางโสภาพรรณ  เขตรสาลี
12.2 ระดับปริญญาโท
นางสาวกานต์วลี  อํ่าประเวทย์
นางสาวเนตรนภา  ศรีผล
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ภาคผนวก ง.

คณะผู้จัดทำ�เอกสาร
ที่ปรึกษา
ดร.สุภัทร  จำ�ปาทอง
ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์
ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
นายสำ�เนา  เนื้อทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

บรรณาธิการ
ดร.ประวีณา อัสโย

ผู้อำ�นวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ผู้ประสานงานการทำ�สัญญาจ้างที่ปรึกษา
นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
ผู้ประสานการจัดพิมพ์และพิสูจน์อักษร
นางสาวกรกมล  จึงสำ�ราญ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นางสาวนูรียา วาจิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.ประวีณา อัสโย
นางสาวกรกมล  จึงสำ�ราญ
นางสุวรรณา  สุวรรณประภาพร
ดร.วิภาดา  วานิช
นางสาวอุบล  ตรีรัตนวิชชา
นายพรพรหมเทพ  เรืองชัย
นางสาวนูรียา วาจิ

ผู้อำ�นวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
สำ�นักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสติ ฯ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙

ขอความร่วมมือจากท่านผูใ้ ช้เอกสารเล่มนี้
ตอบเเบบเเสดงความคิดเห็นในการนำ�หนังสือไปใช้ประโยชน์
เพือ่ เป็นข้อมูลให้ส�ำ นักงานฯ ได้น�ำ ไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
เเละขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เเบบสอบถามการนำ�หนังสือ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนา
กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปใช้ประโยชน์

