
โรงเรียนสตรีภูเกต็ อ ำเภอเมอืง ภูเกต็    
๓ – ๔  เมษำยน ๒๕๖๐ 



Facebook : 
Chalerm Fakon 
บทควำมเฉลมิ  ฟักอ่อน 
E-mail : 
chalermfakon@gmail.com 

Mobile: 081-9984627 
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๑๔/๗๙ ถ.ล ำพูน-ป่ำซำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.ล ำพูน  ๕๑๐๐๐  
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องค์ประกอบของระบบกำรศึกษำที่ดีระดับโลก 
๑.Vision and leadership-กำรมีวสัิยทัศน์ และ
ภำวะควำมเป็นผู้น ำท่ีเข้มแข็ง 
๒.Ambitious Standards-กำรตั้งมำตรฐำน
ระดับสูง 
๓.Commitment to equity-ควำมมุ่งมัน่ ต้ังใจ ลด
ควำมเหลือ่มล ำ้ทำงกำรศึกษำ 
๔.High-quality teachers and leaders-กำรได้มำ 
และคงไว้ซ่ึงครู และผู้บริหำรของโรงเรียนท่ีมี
คุณภำพ 





เป้ำหมำย&มฐ.
กำรศึกษำ  
สตรีภูเกต็ 

มฐ.กศ.ชำต ิ
สพฐ.สพม.
ท้องถิ่น 

โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

สวนพฤษ
ศำสตร์ รร. 

OBECQA 
TQA 

โรงเรียน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภำพ 

“โรงเรียนสตรีภูเกต็มุ่งมัน่พฒันำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้           
ช้ันน ำ คู่คุณธรรมจริยธรรม” “บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ (Personal Learning)” 

“สถำนศึกษำ ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ (Learning 
Community School)” 





ลกัษณะกำรเป็นมำตรฐำนสำกล 

   ๑. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   (หลกัสูตรและกำรสอน) 
  ๒. บริหำรจดักำรด้วยระบบคุณภำพ 



๒. จัดกำรเรียนกำรสอน 
เทยีบเคยีงมำตรฐำนสำกล 

๓. บริหำรจัดกำร 
    ด้วยระบบคุณภำพ 

๑. ผู้เรียนมศัีกยภำพเป็นพลโลก 



1. ผู้เรียนมีศักยภำพ 
เป็นพลโลก 
(World Citizen) 

2. จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตรฐำน สำกล
(World Class Standard) 

3. บริหำรจัดกำร 
ด้วยระบบคุณภำพ 
(Quality  System 
Management)  

3.1 คุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 

3.2 ระบบบริหำรจดักำร 
3.3 ปัจจัยพืน้ฐำน 
3.4 เครือข่ำยร่วมพฒันำ 

2.1 คุณภำพทำงวชิำกำร 
2.2 คุณภำพของครู 
2.3 กำรวจิัยและพฒันำ 

1.1 เป็นเลศิทำงวชิำกำร 
1.2 ส่ือสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
1.3 ล ำ้หน้ำทำงควำมคดิ 
1.4 ผลติงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
1.5 ร่วมกนัรับผดิชอบสังคมโลก 

World-class  Standard  School 





TQA Thailand Quality Award ปี ๕๙-๖๐ 



OBECQA ปี ๕๙-๖๐ 



 โครงร่ำงองค์กร (Organizational Profile) 
๑. ลกัษณะองค์กร (Organizational Description)  
๒. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation)    
หมวด ๑ กำรน ำองค์กร (Leadership)  

หมวด ๒ กลยุทธ์ (Strategy)  
หมวด ๓ นักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder)  
หมวด ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ (Measurement, Analysis) 

หมวด ๕ บุคลำกร (Workforce) 

หมวด ๖ กำรปฏิบตัิกำร (Operations) 
หมวด ๗ ผลลพัธ์ (Results)) 



หมวด ๑ กำรน ำองค์กร (Leadership)  
๑.๑ กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดบัสูง (Senior Leadership)  
๑.๒ กำรก ำกบัดูแลองค์กรและควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Governance 
and Societal Responsibilities)  
หมวด ๒ กลยุทธ์ (Strategy)  
๒.๑ กำรจดัท ำกลยุทธ์ (Strategy Development)  
๒.๒ กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ(Strategy Implementation) 
หมวด ๓ นักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Student and 
Stakeholder)  
๓.๑ เสียงของนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Voice of the Student 
and Stakeholder)  
๓.๒ ควำมผูกพนัของนักเรียนและผู้มสีวนได้ส่วนเสีย (Student and 
Stakeholder Engagement)  



หมวด ๔ กำรวดั กำรวเิครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Measurement, Analysis)  
๔.๑ กำรวดั กำรวเิครำะห์ และกำรปรับปรุงผล                
กำรด ำเนินกำรของโรงเรียน (Measurement, Analysis 
and Improvement of Organization Performance)    
๔.๒ กำรจัดกำรควำมรู้สำรสนเทศ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Knowledge Management, Information and 
Information Technology)    



หมวด ๕ บุคลำกร (Workforce) 
๕.๑ สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (Workforce Environment)  
๕.๒ ควำมผูกพนัของบุคลำกร (Workforce Engagement)  
หมวด ๖ กำรปฏิบตักิำร (Operations) 
๖.๑ กระบวนกำรท ำงำน (Workforce Process)  
๖.๒ ประสิทธิผลของกำรปฏิบตักิำร (Operational 
Effectiveness)  



หมวด ๗ ผลลพัธ์ (RESULTS) 
๗.๑ ผลลพัธ์ด้ำนหลกัสูตรและกระบวนกำร (Product and 
Process Results)  
๗.๒ ผลลพัธ์ด้ำนนักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Student and 
Stakeholder-Focused Results)  
๗.๓ ผลลพัธ์ด้ำนบุคลำกร (Workforce-Focused Result)  
๗.๔ ผลลพัธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกบัดูแลองค์กร 
(Leadership and Governance Results)  
๗.๕ ผลลพัธ์ด้ำนกำรเงนิและตลำด (Financial and Market 
Results)  



ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 

จัดท ำแผนพฒันำฯ 

จัดระบบบริหำร จัดระบบสำรสนเทศ 

ด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำฯ(แผน ป.) 

ติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพ 

ประเมินภำยในตำม มฐ. 

ท ำรำยงำนประจ ำปี 

พฒันำคุณภำพต่อเน่ือง 

SWOT analysis 

TQ
A

/O
B

E
C

Q
A

 







   
   

   

(Research and Knowledge Formation)๑-๑.๕นก. 

(Communication and Presentation) ๑-๑.๕นก. 

(Global Education and Social Service) 

กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 

กำรส่ือสำรและกำรน ำเสนอ 

กำรน ำควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 



ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้(รำยวชิำพืน้ฐำน) 

ภำษำไทย 

คณิตศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์ 

สังคมศึกษำ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ศิลปะ 

กำรงำนอำชีพฯ 

ภำษำต่ำงประเทศ 

รำยวิชำเพิ่มเติม 

๑. กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 
(Research and Knowledge Formation) 
 ( ๑-๑.๕ หน่วยกิต) 

จดัสอนทั้ง ๒ รำยวชิำ
ต่อเน่ืองกนั ภำยใน
ระยะเวลำ ๓ ปี 

จัดสอนทั้ง ๒ 
รำยวิชำต่อเน่ืองกนั 
ภำยในระยะเวลำ ๓ 
ปี 

๒. กำรส่ือสำรและกำรน ำเสนอ 
(Communication and Presentation) 
 ( ๑-๑.๕ หน่วยกิต) 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน บูรณำกำร IS 3  ในกิจกรรมเพือ่สังคมและ
สำธำรณประโยชน์ ในช้ันปีท่ีเกี่ยวข้อง 



 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /  กจิกรรม 

ระดบัมัธยมศึกษำ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม. ๕ ม. ๖ 

* กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย 

คณติศำสตร์ 

วทิยำศำสตร์ 

สังคมศึกษำฯ  + ประวตัิศำสตร์ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ศิลปะ 

กำรงำนอำชีพฯ 

ภำษำต่ำงประเทศ 

 
รำยวชิำเพิม่เติม 

 
กจิกรรมเพือ่สังคมและสำธำรณประโยชน์ IS3 

IS1 IS2 



 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /  กจิกรรม 

ระดบัมัธยมศึกษำ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม. ๕ ม. ๖ 

* กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย 

คณติศำสตร์ 

วทิยำศำสตร์ 

สังคมศึกษำฯ + ประวตัิศำสตร์ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ศิลปะ 

กำรงำนอำชีพฯ 

ภำษำต่ำงประเทศ 

 
รำยวชิำเพิม่เติม 

 
กจิกรรมเพือ่สังคมและสำธำรณประโยชน์ 

IS2 

IS3 

IS1 





Arithmetic 

P 1 



คดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ 
(คดิอย่ำงรอบคอบ ก่อนตัดสินใจเช่ือ/ท ำ) 
๑. ศึกษำเร่ืองทีจ่ะคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ 

๒. รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองทีศึ่กษำทีเ่ช่ือถือได้ 

๓. จัดกลุ่ม/จัดควำมสัมพนัธ์ของข้อมูลทีร่วบรวมได้ 

๔. วเิครำะห์ วจิำรณ์ควำมเป็นไปได้ก่อนจะตัดสินใจเช่ือ/ท ำ
โดยใช้ข้อมูลประกอบ 

๕. สรุปว่ำจะเช่ือ/จะท ำหรือไม่ 

๖. ระบุกำรน ำผลสรุปไปใช้ประโยชน์ 



คุณลกัษณะผู้เรียนในศตวรรษ ๒๑ 

๑.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

๒.มภูีมรู้ิ 

๓.รู้จักใช้วจิำรณญำณ 

๔.เป็นนักคดิ 

๕.สำมำรถส่ือสำรได้ 

๖.มีระเบียบวนัิย 

๗.ใจกว้ำง 

๘.รอบคอบ 

๙.กล้ำตัดสินใจ 

๑๐.ยุติธรรม 



Critical Thinking & Problem Solving 
Creativity & Innovation  
Cross-Cultural Understanding  
Collaboration, Teamwork & Leadership  
Communications, Information & Media literacy  
Computing & ICT literacy  
Career & Learning skills  
Compassion(รมต.ศธ) 

8Cs 
 





Active learning 

     “กำรเรียนรู้ท่ีพฒันำทักษะควำมคดิระดับสูงอย่ำง
มปีระสิทธิภำพ ช่วยให้นักเรียนมคีวำมสำมำรถในกำร
วเิครำะห์สังเครำะห์ และประเมนิข้อมูลในสถำนกำรณ์
ใหม่ได้ดี ในท่ีสุดจะท ำให้นักเรียนเกดิแรงจูงใจในกำร
ท่ีจะเป็นผู้ท่ีใฝ่เรียนรู้อย่ำงยัง่ยนื” 

“ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้” 

P 1 



ลกัษณะกำรเรียนรู้แบบ Active learning 
๑. มุ่งลดกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้สอนสู่
นักเรียน แต่มุ่งพฒันำทกัษะกำรเรียนรู้ให้ 
เกดิกบันักเรียน 
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยได้ลง
มือกระท ำมำกกว่ำน่ังฟัง 
๓. เน้นกำรส ำรวจเจตคต ิและคุณค่ำทีม่อียู่ใน
ตวันักเรียน 

P 1 



ลกัษณะกำรเรียนรู้แบบ Active learning(ต่อ) 
๔. นักเรียนได้พฒันำกำรคดิระดบัสูงในกำร
วเิครำะห์ สังเครำะห์ และประเมนิผลกำรน ำ 
ไปใช้ 
๕. ทั้งนักเรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลบั
จำกกำรสะท้อนควำมคดิได้อย่ำงรวดเร็ว 

P 1 

E:/สตรีภูเก็ต/activeสูจนตูณ.mp4
E:/สตรีภูเก็ต/Active Learningเคมี ครูวัชรินทร์ ครนพิทยาคม.mp4
E:/สตรีภูเก็ต/Activeพันธุกรรมคุณครูสุไรณี บาเหม ชีววิทยา.mp4


กำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่ป็น Active learning 
๑. เน้นพฒันำศักยภำพทำงสมอง ได้แก่ กำร
คดิกำรแก้ปัญหำและกำรน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
๒.เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในกระบวน 
กำรเรียนรู้สูงสุด 
๓.นักเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ และจัดระบบ 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

P 2 



กำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่ป็น Active learning(ต่อ) 
๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน ทั้ง
ในด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ สร้ำงปฏิสัมพนัธ์ 
ร่วมกนั ร่วมมือกนัมำกกว่ำกำรแข่งขัน 
๕.นักเรียนเรียนรู้ควำมรับผดิชอบร่วมกนั มี
วนัิยในกำรท ำงำน มีกำรแบ่งหน้ำทีค่วำมรับผดิ 
ชอบ 
๖. ใช้กระบวนกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ให้นักเรียน 
อ่ำน พูด ฟัง คดิอย่ำงลุ่มลกึ ซ่ึงนักเรียนจะเป็น 
ผู้จัดระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง P 2 



กำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่ป็น Active learning(ต่อ) 
๗. จัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ทีเ่น้นทกัษะกำรคดิ
ขั้นสูง 
๘. เปิดโอกำสให้นักเรียนบูรณำกำรข้อมูล
ข่ำวสำร หรือสำรสนเทศ และหลกักำร ควำมคดิ
รวบยอดของเร่ืองทีเ่รียน 
๙. ผู้สอนเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัด 
กำรเรียนรู้ เพือ่ให้นักเรียนเป็นผู้ปฏบิตั ิและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

P 2 



กำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่ป็น Active learning(ต่อ) 
๑๐. ควำมรู้ทีนั่กเรียนได้รับ เกดิจำกประสบกำรณ์
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรสรุปทบทวนของ
นักเรียนเอง 

P 2 



-Work-based  
-Project-based   
-Activity-based  
-Problem-based 
-Research-based  

-ฝึกฟังอย่ำงลกึซ้ึง 
-กำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้  
-กำรท ำงำนเป็นทีม 
-กำรใช้เทคโนโลยี
กำรส่ือสำร  
 

-Learning to 
Question  
-…to Search   
-…to Construct 
-…to 
Communicate 
-… to Serve 

๑.ลงมอืปฏิบัต ิ ๒.กำรเรียนรู้ผ่ำน
กำรส่ือสำร 

๓.กำรเรียนรู้แบบ
บันได ๕ ขั้น 



กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำงำน (Work-based Learning)    
       เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีส่่งเสริมผู้เรียนให้เกดิ
พฒันำกำรทุกด้ำน -กำรเรียนรู้เนือ้หำสำระ -กำรฝึกปฏิบตัิ
จริง -ฝึกฝนทักษะทำงสังคม -ทักษะชีวติ –ทักษะวชิำชีพ        
-กำรพฒันำทกัษะกำรคดิขั้นสูง โดยโรงเรียนร่วมมอืกบั
สถำนประกอบกำรในชุมชน รับผดิชอบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนร่วมกนั ตั้งแต่ ก ำหนดวตัถุประสงค์ ก ำหนด
เนือ้หำกจิกรรม และวธีิกำรประเมนิ 



กำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน (Project-based Learning)  
        เป็นกำรให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏิบตัจิริงในลกัษณะของ
กำรศึกษำ ส ำรวจ ค้นคว้ำ ทดลอง ประดษิฐ์คดิค้น โดยครู
ท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้
ค ำแนะน ำ (guide) ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ท ำงำนเป็นทมี กระตุ้น แนะน ำ และให้ค ำปรึกษำ เพือ่ให้
โครงกำรส ำเร็จลุล่วง 



        โครงงำน เป็นทกัษะกำรเรียนรู้และนวตักรรม 
(learning and innovation skills) ทักษะชีวติและ
ประกอบอำชีพ (life and career skills) ทกัษะด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำร กำรส่ือสำรและเทคโนโลย ี(information media 
and technology kills) กำรออกแบบโครงงำนทีด่จีะ
กระตุ้นให้เกดิกำรค้นคว้ำอย่ำงกระตอืรือร้นและผู้เรียนจะ
ได้ฝึกกำรใช้ทักษะกำรคดิเชิงวพิำกษ์และแก้ปัญหำ 
(critical thinking & problem solving) ทักษะกำรส่ือสำร 
(communicating) และทักษะกำรสร้ำงควำมร่วมมอื
(collaboration) (๖ ทกัษะ) 



กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม (Activity-based Learning)  
   ยดึหลกักำรให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง “Child 
Centered” กำรเรียนโดยกำรปฏิบตัิจริง Learning by 
Doing และปฏิบตัเิพือ่ให้เกดิกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำได้   
ใช้ “กจิกรรม(Activity)” เป็นหลกัในกำรเรียนกำรสอน    
ทุกขั้นตอนของกำรเรียนรู้ เป็นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง       
ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบตั ิครูเป็นพีเ่ลีย้ง กจิกรรมที่
น ำมำใช้ ต้องมปีระสิทธิภำพในกำรเรียนรู้เนือ้หำน้ันๆ สนุก 
และน่ำสนใจ ไม่ซ ้ำซำกจนก่อให้เกดิควำมเบือ่หน่ำย  



กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรแก้ปัญหำ 
(Problem-based Learning)  

ก ำหนดปัญหำ 

วเิครำะห์ปัญหำ 

ตั้งสมมุติฐำน 

เกบ็รวบรวมข้อมูล 

สรุปผลตอบปัญหำ 

ลกัษณะของปัญหำ ต้องมคีวำม
น่ำสนใจ ท้ำทำยและน่ำค้นหำค ำ ตอบ 
รวมทั้งควรเกีย่วข้องสัมพนัธ์กบั
ผู้เรียน 



กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์
หรือวธีิวจิัย (Research-based Learning) เป็นกำร
เรียนท่ีเน้นกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
ได้องค์ควำมรู้ใหม่ 



กำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรวจิัย   

๑. ตั้งค ำถำม  ๒. เตรียมกำร/วำงแผน 
ค้นหำค ำตอบ 

๓. ด ำเนินกำรค้นหำ
ค ำตอบและ

ตรวจสอบค ำตอบ 

๔. สรุป น ำเสนอผล
กำรค้นหำค ำตอบ ให้

เพือ่นวพิำกษ์ 

QPAR 



ขั้นตั้งค ำถำม (Question)  

     กำรถำมในส่ิงทีอ่ยำกรู้ในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง ของเร่ืองทีเ่รียน ทีน่ ำไปสู่
กำรศึกษำค้นหำค ำตอบด้วย
กระบวนกำรวจิัยได้ 

? 
? ? ? ? 

K W L 

K-what I Know 

W-what I Want to know 

L-what I’ve Learnt  

ครูเตมิให้ครบ
เร่ืองทีจ่ะเรียน
ตำมหน่วยฯ 
แล้วหำเจ้ำภำพ
หำค ำตอบ 



ขั้นเตรียมกำรค้นหำค ำตอบ(Plan)      

     กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรหำค ำตอบส่ิงที่
อยำกรู้ จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ทีเ่ช่ือถอืได้ เตรียม
เคร่ืองมอื อปุกรณ์ ในกำรบนัทกึ เตรียมค ำถำม 
ในกรณต้ีองมีกำรสัมภำษณ์เพือ่ให้ได้ข้อมูลที่
ต้องกำร 
ครูทบทวนแหล่งเรียนรู้ และให้นักเรียนวำงแผน 

และเตรียมกำรในกำรค้นหำค ำตอบ 



กำรด ำเนินกำรค้นหำและตรวจสอบค ำตอบ (Action)     

        กำรด ำเนินกำรค้นหำค ำตอบ/เกบ็รวบรวมข้อมูลตำม
แผนที่ก ำหนด และพจิำรณำตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
และค ำตอบเป็นระยะ ๆ ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ค ำตอบ ตลอดจนปรับปรุง จนได้ค ำตอบท่ีถูกต้อง 
เช่ือถือได้ 

ครูดูแลตดิตำม
กำรหำค ำตอบ
ของนักเรียน 

ครูให้ก ำลงัใจ 
อ ำนวยควำม
สะดวก 



กำรสรุปและน ำเสนอผลกำรค้นหำค ำตอบ
(Reflection)                                            
สรุปค ำตอบในรูปแบบทีเ่ข้ำใจง่ำย และเผยแพร่
ผลข้อค้นพบด้วยวธีิกำร และส่ือที่หลำกหลำย 
รวมทั้งให้มีกำรวพิำกษ์ แสดงควำมคดิเห็นของ
เพือ่น และครู ต่อควำมรู้ทีค้่นพบ 

ครูทบทวนวธีิกำรน ำเสนอ 
และกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงควำมคดิเห็น 



 

กระบวนกำรเรียนรู้แบบบนัได ๕ ขั้น 

๑. ต ัง้ค ำถำม/สมมตุฐิำน 
 (Hypothesis Formation)  

 

           ๒. สบืคน้ควำมรู ้

 (Searching for Information) 

    ๔. สือ่สำรและน ำเสนอ  
(Effective Communication) 

     ๕. บรกิำรสงัคมและจติสำธำรณะ 
(Public Service) 

๓.กำรสรปุองคค์วำมรู ้ 
(Knowledge Formation)  Learning to construct 

Learning to search 

Learning to question 

Learning to communicate 

Learning to serve 



เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นส ำคญั 
Co-operative  Learning 
Inductive -อปุนัย 
Deductive -นิรนัย 
Brainstroming 
Practice -ปฏิบัติ 
Simulation -สถำนกำรณ์จ ำลอง 

Demonstration 
Project-based 
ใช้กรณีตัวอย่ำง 
ใช้เกมส์ 
Mind map 

C 
I P

 P
 A

 



บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 

ครูเป็นผู้อ ำนวยควำม
สะดวก(facilitator) 

ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/ร่วมศึกษำ 
(co-learner/co-investigator) 

ครูเป็นผู้แนะแนวทำง
(guide/coach) 



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

   มปีระสบกำรณ์ใน 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่ เช่น 

เรียนผ่ำนส่ือเทคโนโลย ี
Internet,  E-mail เป็นต้น 



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

มทีกัษะกำรแสวงหำควำมรู้
ใหม่ๆเพือ่ขยำยองค์ควำมรู้ของ
ตนเองตลอดเวลำ ผ่ำนทำงส่ือ

เทคโนโลย ี



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

มคีวำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
หรือขยำยควำมรู้ของตนเองสู่
นักเรียนผ่ำนส่ือเทคโนโลยไีด้
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

มคีวำมสำมำรถในกำรเสำะหำ
และคดัเลอืกเนือ้หำควำมรู้หรือ
เนือ้หำทีท่ันสมยั เหมำะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผ่ำน
ทำงส่ือเทคโนโลย ี



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

เป็นนักประเมนิที่ด ีมคีวำม
บริสุทธ์ิและยุติธรรม และ
สำมำรถใช้เทคโนโลยใีนกำร
ประเมนิผล 



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

เป็นผู้ทีใ่ช้ส่ือเทคโนโลย ี(user) 
อย่ำงคุ้มค่ำ และใช้ได้อย่ำง
หลำกหลำย 



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

สำมำรถใช้เทคโนโลยสีร้ำง
บทเรียน เนือ้หำ และส่ือกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

ต้องร่วมมอืและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ซ่ึงกนัผ่ำนส่ือเทคโนโลย ี
จนพฒันำเป็นเครือข่ำยควำม
ร่วมมอื เช่น เกดิชุมชนครูบน 
web (PLC) 



ครูในยุคศตวรรษที ่21 ต้องมี
ลกัษณะ E-Teacher 

1. Experience 

2. Extended 

3. Expanded 

4. Exploration 

5. Evaluation 

6. End-User 

7. Enabler 

8. Engagement 

9. Efficient and Effective 

สำมำรถใช้ส่ือเทคโนโลยอีย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ทั้งในฐำนะทีเ่ป็นผู้ผลติควำมรู้ 
ผู้กระจำยควำมรู้ และผู้ใช้
ควำมรู้ 





บทบำทหน้ำทีค่รูผู้สอน 

วเิครำะห์ผู้เรียน 

ออกแบบกำรสอน 

เตรียมส่ือ 

จัดกำรเรียนรู้ วดัผลกำรเรียนรู้ 

ซ่อมเสริม 

ให้เกรด 

วดัและประเมินผล 

SARครู 









วชิำ...............   ช้ัน.............. 
สำระที่ ๑ ............ 
มำตรฐำน ว ๑.๑ ......................................... 

สำระที่ ๒ ....................... 
มำตรฐำน ว ๒.๑ .................................... 
 

ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 



สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 
๑.   ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 

๒. ควำมสำมำรถในกำรคดิ 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวติ 

๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี



๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 

ควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มวีฒันธรรมในกำรใช้
ภำษำถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และ
ทศันะของตนเอง เพือ่แลกเปลีย่นข้อมูลข่ำวสำร และ
ประสบกำรณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำตนเองและ
สังคม รวมทั้งเจรจำต่อรอง และลดปัญหำควำมขดัแย้ง         
ต่ำง ๆ กำรเลอืกรับ หรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลกัเหตุผล
และควำมถูกต้อง เลอืกใช้วธีิกำรส่ือสำรทีม่ปีระสิทธิภำพ โดย
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง และสังคม 



๒. ควำมสำมำรถในกำรคดิ 

ควำมสำมำรถในกำรคดิวเิครำะห์ คดิสังเครำะห์ คดิ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ คดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ และคดิ
เป็นระบบ เพือ่น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ หรือ
สำรสนเทศเพือ่กำรตัดสินใจเกีย่วกบัตนเองและ
สังคมได้อย่ำงเหมำะสม 



3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ           
ทีเ่ผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพืน้ฐำนของหลกั
เหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำม
เปลีย่นแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำ
ควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกนัและแก้ไข
ปัญหำ และมกีำรตดัสินใจทีม่ปีระสิทธิภำพโดยค ำนึงถึง
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 



๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวติ 

ควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวติประจ ำวนั กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง 
กำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกนัในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริม
ควำมสัมพนัธ์อนัดรีะหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำม
ขดัแย้งต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทนักบั กำร
เปลีย่นแปลงของสังคม และสภำพแวดล้อม กำรรู้จักหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ทีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน่ 



๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

ควำมสำมำรถในกำรเลอืกและใช้เทคโนโลยด้ีำน 
ต่ำง ๆ และมทีักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลย ีเพือ่
พฒันำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้                  
กำรส่ือสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ ถูกต้องและมคุีณธรรม 



คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
๒. ซ่ือสัตย์สุจริต 
๓. มีวนัิย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่ำงพอเพยีง 
๖. มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน 
๗. รักควำมเป็นไทย 
๘. มีจิตสำธำรณะ 

และทีโ่รงเรยีน
ก ำหนดเพิม่ 



สำระ/มำตรฐำน และตวัช้ีวดัช้ันปี (พืน้ฐำน) 
ตชว.ระดบัประถมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สำระ 
มำตร 
ฐำน ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๔ ป.๖ 

รวม 

ภำษำไทย 

คณิตศำสตร์ 

วทิยำศำสตร์ 

สังคมศึกษำฯ 

สุข/พล 

ศิลปะ 

กำรงำนฯ 

ภำษำต่ำงประเทศ 

รวม 

๔ ๔ 

๖ ๑๔ 
๘ ๑๓ 

๔ ๑๑ 

๔ ๖ 

๓ ๖ 

๔ ๔ 

๔ ๘ 

๔๐ ๖๗ 

ระดบั ม.ต้น ระดบั ม.ปลำย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 

๒๒ ๒๗ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๔ ๓๕ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๒๑ 

๑๔ ๒๓ ๒๘ ๒๙ ๒๙ ๓๑ ๒๗ ๒๖ ๒๔ ๓๒ ๒๖๔ 
๑๖ ๒๒ ๒๘ ๒๑ ๓๔ ๓๗ ๔๒ ๓๗ ๔๐ ๖๘ ๓๔๔ 

๓๔ ๓๔ ๓๙ ๓๘ ๓๗ ๓๙ ๔๔ ๔๔ ๔๙ ๖๓ ๔๑๙ 

๑๔ ๒๑ ๑๘ ๑๙ ๒๔ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๔ ๒๙ ๒๒๑ 

๑๘ ๒๔ ๒๙ ๒๙ ๒๖ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๓๒ ๓๙ ๒๗๙ 

๔ ๑๐ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๓ ๙ ๙ ๑๒ ๒๙ ๑๒๓ 

๑๖ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๑๙๓ 

๑๔๐ ๑๗๘ ๒๐๐ ๑๙๙ ๒๑๙ ๒๒๓ ๒๒๗ ๒๒๖ ๒๓๘ ๓๑๗ ๒๑๖๔ 



โครงสร้ำงเวลำเรียนหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พทุธศักรำช ๒๔๔๑ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 
ระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

• กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

• รำยวชิำ/กจิกรรม 
• กิจกรรมพฒันำผู้เรียน 

เพิม่เตมิ * 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่เกนิ  ๑,๒๐๐  ช่ัวโมง/ปี 

ปีละไม่เกนิ  ๒๐๐ ช่ัวโมง 

ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ 
วทิยำศำสตร์ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ภำษำต่ำงประเทศ 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ 

รวมเวลำเรียน (พืน้ฐำน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 

ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 

๒๔๐ (๖ นก.) 
๒๔๐ (๖ นก.) 
๓๒๐ (๘ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
๒๔๐ (๖ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) ๘๘๐  

(๒๒ นก.) 

ไม่น้อยกว่ำ  ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง 

รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่ำ ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 

๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 



  ๑. จดัวำงตวัช้ีวดัลงแต่ละภำคเรียน 
วชิา...........................            

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี๒ 



  ๑. จดัวำงตวัช้ีวดัลงแต่ละภำคเรียน 
วชิา...........................            

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี๒ 
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รำยวชิำ / ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

กำรเตรียมกำรสอนรำยวชิำพืน้ฐำน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้............... 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โครงสร้ำงรำยวชิำ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ 

สอนนักเรียน แผนจัดกำรเรียนรู้ 



 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 

 

ควำมรู้(K) 

 

ทักษะ/กระบวนกำร
(P) 

 
คุณลกัษณะตำม 

ตชว.(A) 
พ 1.1 ม.1/1อธิบำย
ควำมส ำคัญของ
ระบบประสำท และ
ระบบต่อมไร้ท่อทีม่ี
ผลต่อสุขภำพ          
กำรเจริญเติบโต
และพฒันำกำรของ
วัยรุ่น 

-ระบบประสำท 

-ระบบต่อมไร้ท่อ 

-ควำมส ำคัญของ
ระบบประสำท และ
ระบบต่อมไร้ท่อทีม่ี
ผลต่อสุขภำพ กำร
เจริญเติบโต และ
พฒันำกำรของ
วัยรุ่น 

-สังเกตและสืบค้น
กำรเจริญ เติบโตของ
วยัรุ่นจำกแหล่ง หรือ
ส่ือต่ำง ๆ ทีม่กีำร
เจริญเติบโตผดิปกติ
เน่ืองจำกระบบ
ประสำท และระบบ
ต่อมไร้ท่อแล้ว
บันทกึผลกำรสังเกต 

-ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของ
ระบบประสำท 
และระบบต่อมไร้
ท่อต่อกำร
เจริญเตบิโตของ
วยัรุ่น 

-ใฝ่เรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง/ท้องถิ่น 



81 

รำยวชิำเพิม่เติม 

รำยวชิำ / ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 

หน่วยกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สอนนักเรียน 





 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  
๑.จัดท ำโครงสร้ำงรำยวชิำ(ท ำหน่วยฯ)                                                                         
๒.วเิครำะห์ ตวัช้ีวดั/ผลกำรเรียนรู้                                                   
๓.ก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้                        
๔.ก ำหนดภำระงำน/ช้ินงำน(ตวัช้ีวดั/ผลกำร
เรียนรู้)                                                                            
๕.ออกแบบกำรวดัและประเมนิผลกำรเรียนรู้    
๖.เขยีนแผนกำรสอน                                         
๗.สร้ำงส่ือ และเคร่ืองมอืวดัผลกำรเรียนรู้ 

P 4 



แผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่ ๑ 

รำยวชิำ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่๒ 

แผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่๑ 

แผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่ ๓ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่๓ 

แผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่ ๔ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่๔ 

P 4 



1. จัดท ำโครงสร้ำงรำยวชิำ 
วชิา สุขศึกษา ๑ ช้ัน ม.๑ เวลา ๔๐ ชม. 
ท่ี ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ มฐ.ตัวช้ีวดั สำระส ำคัญ เวลำ(ชม.) คะแนน 

๑. หล่อสวยสมวยั พ ๑.๑ ม๑/๑-๔ (Concept ท่ีเป็น
หลักกำร/หลักวชิำ) 

๓ ๑๐ 

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

๒. ...................... พ............... ................. .......... ................ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

P 5 



 ๑.ช่ือหน่วย 

๑.น่ำสนใจ                                                                           
๒.สอดคล้องกบัชีวติประจ ำวนัและสังคมของ
ผู้เรียน                                                                         
๓.เหมำะสมกบัวยั ควำมสนใจ และ
ควำมสำมำรถของผู้เรียน 



ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
กลุ่มสำระฯ 

ภำษำต่ำงประเทศ 

สำระที๑่ มฐ.ข้อ ๑ 

ตวัช้ีวดัช้ัน ม.๑ ข้อที ่๒ 

กำรเขยีนรหัสมำตรฐำนและตัวช้ีวดั ม.ต้น 



ท ๒.๒ ม.๔-๖/๓ 

กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 

สำระที ่๒ มฐ.ข้อ ๒ 

ตวัช้ีวดัช้ัน ม.ปลำย ข้อที ่๓ 

กำรเขียนรหัสมำตรฐำนและตวัช้ีวดั ม.ปลำย 



คุณภำพผู้เรียน ม.3 
-มทีักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ(เน้นกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน) ส่ือสำร
ตำมหัวข้อเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง-ครอบครัว-โรงเรียน-ส่ิงแวดล้อม -
อำหำร-เคร่ืองดืม่-เวลำว่ำงและนันทนำกำร-สุขภำพและสวสัดกิำร -
กำรซ้ือ-ขำย-ลมฟ้ำอำกำศ-กำรศึกษำและอำชีพ-กำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
-กำรบริกำร-สถำนที-่ภำษำ และ-วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีภำยในวง
ค ำศัพท์ประมำณ 2,100-2,250 ค ำ(ค ำศัพท์ทีเ่ป็นนำมธรรมมำกขึน้) 

Theme/เนือ้หำทีใ่ช้สอน 

Myself, My Family, My School, Environment, Food and 
Drink, Recreation, Health and welfare, Shopping, 
Climate, Education and career, Travel, Science and 
Technology 



คุณภำพผู้เรียน ม.6 
-มทีกัษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ(เน้นกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน) ส่ือสำรตำม
หัวข้อเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อำหำร 
เคร่ืองดืม่ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคล เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพ
และสวสัดกิำร กำรซื้อ-ขำย ลมฟ้ำอำกำศ กำรศึกษำและอำชีพ กำรเดนิทำง
ท่องเทีย่ว กำรบริกำร สถำนที ่ภำษำ และวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำยในวงค ำศัพท์ประมำณ 3,600-3,750 ค ำ(ค ำศัพท์ทีม่รีะดบักำรใช้
แตกต่ำงกนั) 

Theme/เนือ้หำทีใ่ช้สอน 

Myself, My Family, My School, Environment, Food and 
Drink, Community, Recreation, Health and welfare, 
Shopping, Climate, Education and career, Travel, Science 
and Technology 



ก ำหนดเป้ำหมำย
กำรเรียนรู้ 

ก ำหนดร่องรอย
หลกัฐำนกำรเรียนรู้
(ช้ินงำน/ภำระงำน) 

ออกแบบกจิกรรมกำร
เรียนรู้ให้มหีลกัฐำนกำร
เรียนรู้(ภำระงำน/ช้ินงำน) 

หลกักำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้องิมำตรฐำน 

๑ หน่วยกำรเรียนรู้ 

ตชว. 
คุณลักษณะ 

สมรรถนะ 

คุณลักษณะพงึประสงค์ 

ศตวรรษ๒๑ บูรณำกำร 

P 2 



1. จัดท ำโครงสร้ำงรำยวชิำ 
วชิา สุขศึกษา ๑ ช้ัน ม.๑ เวลา ๔๐ ชม. 
ท่ี ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ มฐ.ตัวช้ีวดั สำระส ำคัญ เวลำ(ชม.) คะแนน 

๑. หล่อสวยสมวยั พ ๑.๑ ม๑/๑-๔ (Concept ท่ีเป็น
หลักกำร/หลักวชิำ) 

๓ ๑๐ 

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

๕. ...................... พ............... ................. .......... ................ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 



ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั ๑ 

ตวัชีว้ดั ๒ 

ตวัชีว้ดั ๓ 

p2 



องค์ควำมรู้
Concept(K) 

 

ช้ินงำน/ 
ภำระงำน 

สมรรถนะ
ส ำคญั(๕) 

คุณลกัษณะ
(A) 

คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์(๘) 

วเิครำะห์ตัวช้ีวดั ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

P 6-8 



หน่วย......................................... 

กำรวเิครำะห์ตวัช้ีวดั 

มำตรฐำน และ
ตัวช้ีวดั 

องค์ควำมรู้ 
(Concept) 

ช้ินงำน/ภำระงำน 
สมรรถนะ
ส ำคญั 

คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
3Rs 7Cs 

พ ๑.๑ ม.๑/๑ 
อธิบำย
ควำมส ำคญั
ของระบบ
ประสำท และ
ระบบต่อมไร้
ท่อที่มีผลต่อ
สุขภำพ กำร
เจริญเติบโต 
และ
พฒันำกำร
ของวยัรุ่น  

ระบบประสำท
และระบบต่อม
ไร้ท่อมี
อทิธิพลต่อ
สุขภำพ กำร
เจริญเติบโต 
และพฒันำกำร
ของวยัรุ่น 

-เขียนอธิบำย
ควำมส ำคญัของ
ระบบประสำท
และระบบต่อมไร้
ท่อที่มีผลต่อ
สุขภำพ กำร
เจริญเติบโต และ
พฒันำกำรของ
วยัรุ่น 

๑.ควำม 
สำมำรถในกำร
คดิ(สังเครำะห์) 
๒.ควำม 
สำมำรถในกำร
ส่ือสำร 

๑.ควำมสนใจ 
๒.ควำมมุ่งมั่น
ในกำรท ำงำน 

-Reading 
-Writing 

- Critical Thinking 
-Communications 
-Computing 

P 6-8 



ท ๑.๑ ม.๑/๒ จับใจควำมส ำคญัจำกเร่ืองทีอ่่ำน 

กำรจับใจควำมส ำคญัของเร่ืองทีอ่่ำน ต้องค้นหำ
ค ำ/ประโยคส ำคญัของเร่ืองทีอ่่ำนให้ครบถ้วน 
แล้วน ำมำเรียบเรียงใหม่ 



ต ๑.๒ ม.๓/๒ ใช้ค ำขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ ค ำ
ช้ีแจง และค ำอธิบำยอย่ำงเหมำะสม 

กำรใช้ค ำขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ ค ำช้ีแจง และ
ค ำอธิบำย ต้องใช้ให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำง
ประโยค และถูกต้องตำมหลกัภำษำ จึงจะส่ือ
ควำมให้ผู้ฟังเข้ำใจและปฏบิตัไิด้ตำมควำม
ต้องกำร 



ค ๒.๑ ม.๒/๑ เปรียบเทยีบหน่วยควำมยำว 
หน่วยพืน้ทีใ่นระบบเดยีวกนั และต่ำงระบบ 
และเลอืกใช้หน่วยวดัได้อย่ำงเหมำะสม 

กำรเปรียบเทยีบควำมยำว/พืน้ทีท่ีม่ีหน่วยวดั
ระบบเดยีวกนั สำมำรถเปรียบเทยีบได้เลย แต่ถ้ำ
มีหน่วยต่ำงระบบกนั ต้องท ำให้มีหน่วยวดั
ระบบเดยีวกนัก่อน จึงจะเปรียบเทยีบกนัได้ 



ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๖ ออกแบบงำนทศันศิลป์ได้อย่ำง
เหมำะสมกบัโอกำสและสถำนที่ 

กำรออกแบบงำนทศันศิลป์ให้เหมำะสมกบั
โอกำสและสถำนที ่ต้องจัดวำงองค์ประกอบของ
ส่วนต่ำง ๆ แสดงโอกำสของงำนทีโ่ดดเด่น
ชัดเจน และจดัวำงองค์ประกอบให้กลมกลนืกบั
สถำนทีจ่ัดงำน และค ำนึงถงึควำมต้องกำรของ
เจ้ำของงำนด้วย 



ส ๑.๒ ม.๔-๖/๒ ปฏบิตัตินถูกต้องตำมศำสนพธีิ 
พธีิกรรมตำมหลกัศำสนำทีต่นนับถอื 

แต่ละศำสนำ มีศำสนพธีิ และพธีิกรรมที่
แตกต่ำงกนั ผู้ทีนั่บถอืศำสนำใด ถ้ำปฏบิตัไิด้
ถูกต้องตำมศำสนพธีิ และพธีิกรรมของศำสนำ
น้ัน ๆ จะท ำให้อยู่ในสังคมของศำสนำน้ัน ๆ 
อย่ำงมคีวำมสุข 



๑. ทดสอบปรนัยเลอืกตอบ  
๒. ทดสอบเติมค ำ หรือข้อควำม ท ำ Mind map 
๓. เขยีนบรรยำย เขียนรำยงำน  
๔. กำรแสดง/ปฏิบตัิในสถำนศึกษำ เช่น อ่ำนออกเสียง ทดลอง 
แสดงบทบำทสมมุติ พูดสนทนำ จัดนิทรรศกำร 
๕. กำรแสดงในสถำนกำรณ์จริง/สภำพชีวติจริงนอกสถำนศึกษำ 
เช่น เกบ็ข้อมูลรำคำผกัในตลำด สัมภำษณ์ชำวต่ำงประเทศ 
๖. นักเรียนแสดงพฤติกรรมอย่ำงปกตสิม ำ่เสมอ เช่น ด ำรงชีวติ
โดยใช้ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ่ำนหนังสือเมือ่มเีวลำว่ำง 

ช้ินงำน/ภำระงำน (นักเรียนเป็นผู้ท ำ ขึน้ต้นด้วยค ำกริยำ) 



ตวัช้ีวดั/ Language content(เนือ้หำ) Language skills(ทักษะ) 

ผลกำรเรียนรู้ V P S F L R S W 

ต 1.2 ม.1/1 ใช้ค ำ
ขอร้อง ให้ค ำ 
แนะน ำ และค ำ
ช้ีแจงตำม
สถำนกำรณ์ 

(restaurant) 

กำรวเิครำะห์ตวัช้ีวดัวชิำภำษำองักฤษเพือ่ก ำหนดเนือ้หำฯ 
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หน่วย.......................................... 



กจิกรรม (ดูตัวอย่ำงในเอกสำรประกอบด้วย) 
๑. แต่ละคนเลอืก ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ของวชิำทีจ่ะสอน
ในภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ แล้วเขียนลงใน
แบบฟอร์ม “โครงสร้ำงรำยวชิำ” 
๒. วเิครำะห์ตวัช้ีวดัของหน่วยกำรเรียนรู้ ทุกตวัช้ีวดั
ลงในแบบฟอร์ม “วเิครำะห์ตวัช้ีวดัของหน่วยฯ” 
๓. น ำเสนอ 





แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๑. สำระ มฐ.กำรเรียนรู้ ตชว                          
๒. สำระกำรเรียนรู้(ควำมรู้
ทักษะ/ทักษะกระบวนกำร  
คุณลกัษณะ)                               
๓.สำระส ำคญั                   
๔.กำรบูรณำกำร                
๕. สมรรถนะส ำคญั                        
๖. คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์                                   
๗.คุณลกัษณะผู้ตำม
หลกัสูตรมำตรฐำนสำกล                             
๘. ช้ินงำน/ภำระงำน 

๙. กจิกรรมกำรเรียนรู้
(ช้ินงำน/ภำระงำน ขั้นตอน
กำรจัดกจิกรรม ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้)                    
๑๐.กำรวดัและประเมนิผล     
๑๑.ใบงำน                                           
๑๒.ใบควำมรู้                            
๑๓.เคร่ืองมอืวดัผล                 
กำรเรียนรู้  

วเิครำะห์จำกตวัช้ีวดั&สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

P 10-21 



กำรเรียนรู้ 
อย่ำงเข้ำใจ 

๑.ได้รับควำมรู้ 

๓.น ำไปใช้ใน 
สถำนกำรณ์ใหม่ที่ 

สัมพนัธ์กบัชีวติประจ ำวนั 

๒.สรุปเป็นองค์ควำมรู้ 
ของตนเอง 

วงจรกำรเรียนรู้อย่ำงเข้ำใจ 
เทคนิคกำรสอน 

P 3 



สมรรถนะ 
ส ำคญั 

มำตรฐำนและ
ตัวช้ีวดั(KP) 

คุณลกัษณะ
ของวชิำ(A) 

คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ 

๑.เป้ำหมำย
กำรเรียนรู้ 

คะแนนลง ปพ.๕ 

ทักษะศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

บูรณำกำร 

P 13-15 



เป้ำหมำยกำรประเมิน 
ช้ินงำน/ภำระ

งำน 

ประเดน็กำร
ประเมนิ 

 

วธีิกำรประเมนิ 
 

เคร่ืองมือกำร
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

มฐ.ตชว.(KP) 
คุณลักษณะ (A) 

สมรรถนะส ำคัญ 
คุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ 
ทักษะศตวรรษท่ี๒๑ 

กำรบูรณำกำร 

๑๐.กำรวดัผลและประเมนิผล 

P 13-15 



เป้ำหมำยกำร
ประเมิน 

ช้ินงำน/ภำระงำน 
ประเดน็กำร
ประเมิน 

วธิีกำรประเมิน 
เคร่ืองมือกำร
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ตวัช้ีวดั/ผลกำร
เรียนรู้(K) 
พ ๑.๑ ม.๑/๑ อธิบำย
ควำมส ำคญัของ
ระบบประสำทและ
ระบบต่อมไร้ท่อที่มี
ผลต่อสุขภำพ กำร
เจริญ เติบโต และ
พฒันำกำรของ
วยัรุ่น 

-ทดสอบ 
  
  

- 
  
  

-ทดสอบ 
  
  

-แบบทดสอบ 
  
  

-ตอบถูกได้คะแนน 
ตอบไม่ถูกไม่ได้
คะแนน 

-เขียนอธิบำย
ควำมส ำคญัของ
ระบบประสำทและ
ระบบต่อมไร้ท่อที่
มีผลต่อสุขภำพ 
กำรเจริญเติบโต 
และพฒันำกำรของ
วยัรุ่น 

-ควำมถูกต้อง 
-ควำมครบถ้วน 

-ตรวจกำรเขียน
อธิบำยควำมส ำคญั
และอทิธิพลของ
ระบบประสำทและ
ระบบต่อมไร้ท่อที่มี
ผลต่อสุขภำพ กำร
เจริญเติบโต และ
พฒันำกำรของวยัรุ่น 

-แบบตรวจกำรเขียน
อธิบำยควำมส ำคญั
และอทิธิพลของ
ระบบประสำทและ
ระบบต่อมไร้ท่อที่มี
ผลต่อสุขภำพ กำร
เจริญเติบโต และ
พฒันำกำรของวยัรุ่น 

-ได้ระดบั ๒ ขึน้ไป
จำก ๓ ระดบั
คุณภำพ 
  

๑๐.กำรวดัผลและประเมนิผล 

P 13-15 



กจิกรรม (ดูตัวอย่ำงในเอกสำรประกอบด้วย) 
๑. แต่ละคนเขยีนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ
ของ รร.โดยใช้ข้อมูลจำกแบบฟอร์มโครงสร้ำง
รำยวชิำ และกำรวเิครำะห์ตวัช้ีวดั/ผลกำรเรียนรู้ 
๒. วำงแผนกำรวดัประเมนิผลตำมแบบฟอร์ม                
“กำรวดัและประเมนิผล” 
๓. น ำเสนอกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 



กำรด ำเนินกำรกบัหน่วยกำรเรียนรู้    

ขั้นที่ ๑ 
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

ขั้นที ่๒ 
ก ำหนดหลกัฐำนผลกำรเรียนรู้ 

ขั้นที ่๓ 
 ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ขั้นที ่๔ 
ประเมนิหน่วยกำรเรียนรู้ 

ขั้นที ่๕ 
น ำไปพฒันำนักเรียน 

ขั้นที ่๖ 
บันทกึหลงัสอน 





บันทึกหลงัสอน 
๑. กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
๒. สรุปกำรจดักำรเรียนรู้ บรรยำกำศ 
๓. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และ C.V. 
๔. กำรซ่อมเสริม  และ C.V.ใหม่ 
๕. ควำมพงึพอใจของนักเรียน 
๖. จุดเด่น ควำมประทบัใจ 



กำรประเมนิคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้(ใช้CV.) 

x100
X

S.D.
C.V. 

1)n(n

x)(xn
S.D.
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สัมประสิทธ์ิของกำรกระจำย 

เกณฑ์กำรพจิำรณำค่ำ C.V. 

C.V. น้อยกว่ำ ๑๐ หมำยถึง ผลกำรจดักำรเรียนรู้ “ดเียีย่ม”  

C.V. อยู่ระหว่ำง๑๐ และ ๑๕ หมำยถึง ผลกำรจดักำรเรียนรู้ “ด”ี 

C.V. มำกกว่ำ ๑๕ หมำยถึง ผลกำรจดักำรเรียนรู้ “ยงัไม่น่ำพอใจ” 

X = ผลรวมของคะแนนทีไ่ด้ 

             จ ำนวนนักเรียน 



กำรหำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วชิาวทิย(์๑๐) 
๑.  ได ้๔    
๒.  ๕    
๓.  ๗ 
๔.  ๙ 
๕.  ๓ 
๖.  ๑ 
๗.  ๒ 
๘.  ๖ 
๙.  ๑ 
๑๐.  ๘ 

วชิำไทย(๑๐) 
๑.  ได้ ๖ 
๒.  ๕ 
๓.  ๗ 
๔.  ๖ 
๕.  ๗ 
๖.  ๗ 
๗.  ๖ 
๘.  ๖ 
๙.  ๗ 
๑๐.  ๘ 

วชิำ คณติ(๑๐) 
๑.  ได้ ๓ 
๒.  ๔ 
๓.  ๓ 
๔.  ๔ 
๕.  ๔ 
๖.  ๓ 
๗.  ๓ 
๘.  ๔ 
๙.  ๓ 
๑๐.  ๔ 

C.
V.

=๖
๒.
๕๐

 

C.
V.

=๑
๓.
๐๗

 

C.
V.

=๑
๕.
๐๕

 





สังเกต ทดสอบ 

แบบสังเกต แบบทดสอบ 

สังเกต 

แบบสังเกต 

พฤตกิรรม ควำมรู้ ปฏิบัติ 

P 22 



ทดสอบ สังเกต... 

ตรวจ... Rubrics 

แบ
บท

ดส
อบ

 

P 22 



ลกัษณะเคร่ืองมือวดัที่ดี 
๑. สอดคล้องและครอบคลุมตวัช้ีวดั 
๒. ครอบคลมุ KPA 
๓. มีควำมตรง ควำมเช่ือมั่น และเป็นธรรม 
๔. ใช้วธีิวดั เคร่ืองมือวดัทีห่ลำกหลำย 
๕. ประเมนิตำมสภำพจริง 

P 22 



P 24-25 

องค์ควำมรู้กำรสร้ำงข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

ทฤษฏีกำรเรียนรู้ของ Bloom 

ค.ศ.๑๙๕๖ ค.ศ.๑๙๙๐ 



กำรสร้ำงข้อสอบแนวของ Bloom๑๙๕๙ 
๑. ควำมรู้ ควำมจ ำ-จ ำข้อมูลมำน ำเสนอ 

๒. ควำมเข้ำใจ-สร้ำงควำมหมำยของข้อมูลด้วยตนเอง 

๓. น ำไปใช้-น ำควำมรู้ใหม่ทีไ่ด้รับไปใช้ในสถำนกำรณ์อืน่ได้ 

๔.วเิครำะห์-จ ำแนกและจัดควำมสัมพนัธ์ของส่วนประกอบ 

๕. สังเครำะห์-น ำส่วนย่อย ๆ มำสร้ำงส่ิงใหม่  

๖. ประเมนิค่ำ-ตดัสินใจโดยมเีกณฑ์/มำตรฐำนประกอบ        
กำรพจิำรณำ P25 



กำรสร้ำงข้อสอบแนวของ Bloom ๑๙๙๙ 
๑. ควำมรู้ ควำมจ ำ-จ ำข้อมูลมำน ำเสนอ 
๒. ควำมเข้ำใจ-สร้ำงควำมหมำยของข้อมูลด้วยตนเอง 
๓. น ำไปใช้-น ำควำมรู้ใหม่ทีไ่ด้รับไปใช้ในสถำนกำรณ์อืน่ได้ 
๔.วเิครำะห์-จ ำแนกและจัดควำมสัมพนัธ์ของส่วนประกอบ 
๕. ประเมนิค่ำ-ตดัสินใจโดยมเีกณฑ์/มำตรฐำนประกอบ    
กำรตดัสินใจ        

๖. สร้ำงสรรค์-สร้ำงส่ิงใหม่ แนวคดิใหม่ ทำงเลอืกใหม่ จำก
ส่วนประกอบย่อย ๆ P 25 



ปรนัย เขียนตอบ 

MC- ถูกข้อเดยีว แบบปิด 

แบบเปิด MS- ถูกหลำยข้อ 

CM- สถำนกำรณ์เดยีวถำมหลำยข้อ 

RR- ค ำถำม/ค ำตอบสัมพนัธ์กนั P 22-24 



ข้อสอบ ปรนัย ทีด่ ีต้องมี ๓ ส่วน  

                ๑. สถำนกำรณ์ 

                ๒. ค ำถำม 

                 ๓. ตัวเลอืก 
 

P 25 



สถำนกำรณ์ 
     กำรบรรยำย ข้อมูล  รูปภำพ แผนภำพ และ
อืน่ ๆ เพือ่ผู้ตอบใช้เป็นข้อมูลในกำรตอบค ำถำม 
๑. เหตุกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่ใกล้เคยีง
กบัควำมจ ำเป็น/ควำมรู้ต่ำงๆ ทีม่ผู้ีรวบรวมไว้ 
๒. ปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั/ประเดน็
(Issue)ทีสั่งคมให้ควำมสนใจ 
๓. เป็นสถำนกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัตัวช้ีวดัที่
เรียน 

P 25 



ค ำถำม 
        ค ำส่ังหรือข้อก ำหนดให้ผู้ตอบได้ทรำบว่ำ
ต้องกำรให้ท ำอะไร อย่ำงไร โดยให้ผู้ตอบใช้
ข้อมูลจำกสถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดให้ เป็นแนวทำง
ในกำรตอบค ำถำม 
ตวัเลอืก 
       ค ำตอบให้เลอืกตอบ ทีเ่ช่ือมโยงกบัข้อมูลใน
สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้มทีั้งถูกและผดิ P 25 



๓๔. นักเรียนก ำลงัไปเข้ำห้องน ้ำของโรงเรียน บงัเอญิพบ
เพือ่น ๆ ก ำลงัสูบบุหร่ี เพือ่นชักชวนให้นักเรียนสูบบุหร่ี
ด้วย นักเรียนจะพูดว่ำอย่ำงไร 
    ๑. “เอำไว้ค่อยสูบวนัหลงั”                 
    ๒. “ถ้ำมหีมำกฝร่ังระงบักลิน่ เรำถึงจะสูบ” 
    ๓. “เรำให้สัญญำกบัแม่ไว้ว่ำจะไม่สูบบุหร่ี”    
    ๔. “ดเีหมอืนกนั วนันีย้งัไม่มโีอกำสไปซ้ือเลย” 

MC-Multiple choice -ถูกข้อเดยีว 



ข้อใดเป็นกฬีำบุคคลประเภทคู่(ตอบได้ ๒ ค ำตอบ) 
 ๑. เปตองประเภทชำยคู่และหญงิคู่       
          ๒. แบดมนิตนัประเภทชำยคู่และหญงิคู่ 
 ๓. เซปักตะกร้อประเภทชำยคู่และหญงิคู่       
          ๔. วอลเลย์บอลชำยหำดประเภทชำยคู่และหญิงคู่ 

MS-Multiple selection -ถูกหลำยข้อ 

P 22 



ครูสมชำยวดัส่วนสูงนักเรียนชำย หญิง ได้ค่ำเฉลีย่ส่วนสูงของนักเรียน
เรียนชำย ๑๖๕ ซม. ค่ำเฉลีย่ส่วนสูงนักเรียนหญิง ๑๕๕ ซม. ต่อมำ มี
นักเรียนมำเข้ำใหม่ ๒ คน เมือ่วดัส่วนสูงแล้ว พบว่ำ ค่ำเฉลีย่ส่วนสูง
ของนักเรียนหญิง และนักเรียนชำยไม่เปลีย่นแปลง 

CM-Complex multiple choice –สถำนกำรณ์เดยีว มหีลำยค ำถำม 

ข้อสรุป ความเป็นไปได้ 
๑.นักเรียนที่เข้ามาใหม่เป็นนักเรียนชายทัง้ ๒ คน □ได้    □ไม่ได้ 
๒.นักเรียนชายที่เข้ามาใหม่ ๒ คน มีส่วนสูง ๑๖๐ ซม.และ 
๑๗๐ ซม. 

□ได้    □ไม่ได้ 

๓.นักเรียนหญิงที่เข้าใหม่ ๒ คน มีส่วนสูง ๑๕๕ ซม.ทัง้สองคน □ได้    □ไม่ได้ 
๔.นักเรียนที่เข้ามาใหม่ เป็นชาย ๑ คน สูง ๑๖๕ ซม. และ
หญิง ๑ คน สูง ๑๖๐ ซม.  

□ได้    □ไม่ได้ 

P23 



RR-Response related-ค ำถำมสัมพนัธ์กนั 

P 23 

Situation: Ben tells Rose that he is going to a stationery 
shop. 
 Rose: I need some writing paper,..A.. 
 Ben: …B…. 
 Rose: That’s all. Thanks. 
A.   1. Have you get some? 
       2. Do you buy some writing paper? 
       3. Can you buy me some, please? 
       4. Have you bought some writing paper? 
      B. 1. All right. Anything else? 
  2. I think I can. Any more? 
  3. Sure, I should buy it. 
  4. Of course, I must buy some more. 



ให้เลอืกเทคนิคกำรโฆษณำให้สัมพนัธ์กบัตัวอย่ำงกำรโฆษณำ 

RR-Response related-ค ำตอบสัมพนัธ์กนั 

เทคนิคการโฆษณา ตัวอย่างการโฆษณา 
........๑.รับประกัน 
........๒.เปรียบเทยีบก ากวม 
........๓.คนเด่นคนดังเป็นคน 
            แนะน า 
........๔.ตัวเลขสถิติสร้างความ 
            น่าเชื่อถือ 
........๕.ใช้หลักวิทยาศาสตร์มา 
             กล่าวอ้าง 

A.ภราดร ศรีชาพนัธ์ ใช้แต่ผลิตภณัฑ์ของ Ecco  
B.ทนัตแพทย์ ๔ ใน ๕ คน แนะน ายาสีฟัน “ขาวสะอาด” 
C. ผงซักฟอก “ขาวบริสุทธ์” ซักคราบไขมัน และสิ่งสกปรกได้
ดีกว่า 
D.แบตเตอร่ียี่ห้อ “ทนทาน” รับประกันตลอดอายุการใช้งาน 
หากไม่พอใจคุณภาพยินดีคืนเงนิ 
E.จากผลการวิจยัทางการแพทย์มากว่า ๑๕ ปี เพยีงรับประทาน
ผลิตภณัฑ์มะรุมก่อนอาหารคร่ึงชั่วโมง อาหารที่คุณรับประทาน
เข้าไป จะไม่ท าให้น า้หนักตัวคุณเพิ่มขึน้ 

(ตอบถูก ๒ ข้อ ได้ ๑ คะแนน ตอบถูก ๓ ข้อ ได้ ๒ คะแนน ตอบถูก ๔ ข้อขึน้ไป ได้ ๔ คะแนน) 
P 24 



ข้อสอบ เขยีนตอบ ทีด่ ีต้องมี ๓ ส่วน 

  ๑. สถำนกำรณ์ 

  ๒. ค ำถำม 

  ๓. แนวกำรตอบและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
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สถำนกำรณ์ 
     กำรบรรยำย ข้อมูล  รูปภำพ แผนภำพ และ
อืน่ ๆ เพือ่ผู้ตอบใช้เป็นข้อมูลในกำรตอบค ำถำม 
๑. เหตุกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่ใกล้เคยีง
กบัควำมเป็นจริง/ควำมรู้ต่ำงๆ ทีม่ผู้ีรวบรวมไว้ 
๒. ปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั/ประเดน็
(Issue)ทีสั่งคมให้ควำมสนใจ 
๓. เป็นสถำนกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัตัวช้ีวดัที่
เรียน 

P 25 



ค ำถำม 
        ค ำส่ังหรือข้อก ำหนดให้ผู้ตอบได้ทรำบว่ำ
ต้องกำรให้ท ำอะไร อย่ำงไร โดยให้ผู้ตอบใช้
ข้อมูลจำกสถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดให้ เป็นแนวทำง
ในกำรตอบค ำถำม 

P 25 



แนวกำรตอบ และเกณฑ์กำรให้คะแนน  
      เป็นกำรคำดเดำว่ำผู้ตอบ(ทีห่ลำกหลำย)จะ
ตอบค ำถำมทีใ่ห้อย่ำงไร ซ่ึงมทีั้งตอบถูกต้อง
ทั้งหมด ต้องตอบอย่ำงไร และถูกต้องบำงส่วน 
อำจจะตอบอย่ำงไร ฯลฯ เพือ่ให้ควำมสะดวกใน
กำรให้คะแนนของผู้ตรวจ และจะช่วยให้ผู้ตรวจ
ให้คะแนนได้ตรงกนั   (แนวกำรตอบ + เกณฑ์
กำรให้คะแนน)  P 25 



คอมพวิเตอร์มอีะไรบ้ำงเป็นส่วนประกอบหลกั 
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................... 

เขยีนตอบแบบปิด/เติมค ำ/ข้อควำม) 



นักเรียนมกีำรเตรียมตวัด้ำนกำรประกอบอำชีพอย่ำงไร 
หลงัจำกมกีำรเปิดประเทศอำเชียน เพือ่ให้นักเรียนมชีีวติที่
ด/ีมสัีมมำชีพในอนำคต 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................... 

เขยีนตอบแบบเปิด 



กำรสร้ำงข้อสอบเขียนตอบ 
๑. ควรเขยีนค ำถำมอย่ำงระมดัระวงั ใช้ภำษำ
ชัดเจน ส่ือควำมเข้ำใจง่ำย 
๒. เขยีนข้อสอบให้ตรงกบัตวัช้ีวดั/ผลกำรเรียนรู้ 
และเนือ้หำสำระทีส่ ำคญั 
๓. ใช้ค ำส่ังที่ชัดเจน และควรบอกด้วยว่ำแต่ละ
ข้อ จะให้ข้อละกีค่ะแนน หรือจะแบ่งส่วน 
กำรให้คะแนนอย่ำงไร 



กำรสร้ำงข้อสอบเขียนตอบ(ต่อ) 
๔. ไม่ควรให้มีกำรเลอืกตอบแต่เพยีงบำงข้อ 
เพรำะอำจจะท ำให้มีควำมได้เปรียบเสียเปรียบ 
กนั เน่ืองจำกควำมยำกง่ำยของข้อสอบแต่ละข้อ
ไม่เท่ำกนั 
๕. ไม่ควรให้มีกำรสอบแบบเปิดต ำรำตอบ 
ยกเว้นบำงวชิำทีม่สูีตรยำว ๆ หรือกรณทีีต้่องใช้ 
ตำรำงประกอบ 
๖. ควรจะบอกให้ผู้เรียนทรำบล่วงหน้ำว่ำจะมี
กำรสอบ เพือ่ให้ผู้เรียนมเีวลำเตรียมตวัได้เตม็ที ่



กำรสร้ำงข้อสอบเขียนตอบ(ต่อ) 
๗. ควรฝึกให้ผู้เรียนตอบข้อสอบแบบเขียนตอบ  
บ่อย ๆ เพือ่ให้ผู้เรียนคุ้นเคยกบัค ำตอบ และควร
แนะน ำข้อผดิพลำด หรือข้อบกพร่องในกำร
เขยีนตอบของแต่ละคน เพือ่จะได้แก้ไขในกำร
สอบคร้ังต่อไป 
๘. สร้ำงข้อสอบให้มีควำมตรง และมีควำม
เช่ือมัน่ ก่อนน ำไปใช้ 



กำรตรวจให้คะแนน 
๑. ควรจดัท ำเกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละข้อ
ให้ชัดเจน เช่น ค ำตอบมีกีป่ระเดน็ ได้
คะแนนเท่ำไร 
๒. ควรตรวจให้คะแนนทลีะข้อ จนหมดทุก
คน แล้วจงึตรวจข้อใหม่ แม้จะมีผู้เข้ำสอบ
หลำยห้องเพือ่จะได้เปรียบเทยีบค ำตอบ
ของแต่ละคนได้ 
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กำรตรวจให้คะแนน(ต่อ) 
๓. กำรตรวจข้อสอบแต่ละข้อ ผู้ตรวจควรอ่ำนค ำตอบ
ของผู้เข้ำสอบทุกคนผ่ำนไป ๑ เที่ยวโดยยงัไม่ให้
คะแนน แล้วจัดค ำตอบเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ประมำณ ๕ 
กลุ่ม คอื ดีมำก ดี ปำนกลำง อ่อน และอ่อนมำก และ
ก ำหนดช่วงคะแนนให้ส ำหรับแต่ละกลุ่ม  
๔. อำจจะแบ่งผลกำรตอบข้อสอบของผู้เข้ำสอบแต่ละ
กลุ่มเป็นกลุ่มย่อย ๆ ลงไปอกีกไ็ด้ เพือ่จะได้ให้คะแนน
แตกต่ำงกนั ตำมคุณภำพของกำรตอบ 
๕. ให้คะแนนกำรตอบในข้อน้ัน แล้วจึงตรวจข้อต่อไป 

P 25-26 



ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

ความรู/้เนื้อหา 
ที่จะวัด 

ระดับ 
การวัด 

รูปแบบของข้อสอบและจ านวนข้อ 
รวม 
(ข้อ) 

เลือกตอบ เขียนตอบ 

MC MS CM RR 

แบ
บป

ิด 

แบ
บเ

ปิด
 

พ ๑.๑ ม.๑/๑ 
อธิบาย
ความส าคัญของ
ระบบประสาท
และระบบต่อมไร้
ท่อที่มีผลต่อ
สุขภาพ การ
เจริญเติบโต 
และพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 

-ความส าคัญของระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ที่มีผลต่อสุขภาพของวัยรุ่น 
-ความส าคัญของระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
วัยรุ่น 
-ความส าคัญของระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ที่มีผลต่อพัฒนาการของ
วัยรุ่น 

-เข้าใจ 
  
  
  
-เข้าใจ 
  
  
  
-เข้าใจ 

๓ 
  
  
  
๒ 
  
  
  
๒ 

๓ 
  
  
  
๑ 
  
  
  
๒ 

๒ 
  
  
  
๔ 
  
  
  
๔ 

๕ 
  
  
  
๔ 
  
  
  
๔ 
  

๑ 
  
  
  
๑ 
  
  
  
๑ 

๑ 
  
  
  
- 
  
  
  
- 

๑๕ 
  
  
  

๑๒ 
  
  
  

๑๓ 

  รวม   ๗ ๖ ๑๐ ๑๓ ๓ ๑ ๔๐ 

แผนกำรสร้ำงข้อสอบ P 26 



เคร่ืองมือวดั 

ควำมเที่ยง/เช่ือมัน่(Reliability) 

ควำมตรง(Validity) 

น ำไปใช้ 
ทดลองกบันักเรียน

กลุ่มอืน่ 

กำรตรำจสอบคุณภำพเคร่ืองมอืวดัผลกำรเรียนรู้ 

ผู้เช่ียวชำญ 

n

R
IOC






ควำมตรงเชิงเนือ้หำ(Validity)หมำยถงึ
เคร่ืองมอืทีส่ร้ำงน้ัน มข้ีอค ำถำม หรือมีเนือ้หำ
กำรหำข้อมูลตรงตำมเร่ืองทีต้่องกำรจะวดั 
และครอบคลุมเร่ืองทีต้่องกำรจะวดั   

ควำมเช่ือมั่น(Reliability)หมำยถึงเมื่อใช้
เคร่ืองมือวดัทีส่ร้ำงขึน้นี ้มำท ำกำรวดั กี่
คร้ัง เมื่อไร ทีไ่หน กจ็ะได้ผลกำรวดัคงที ่ 



สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1.ควำมตรง(Validity) 
N

R
IOC




ค่ำควำมตรงทีใ่ช้ได้ = ๐.๕๐ ขึน้ไป 



กำรตรวจสอบควำมตรงของข้อสอบ 
๑.หำผู้เช่ียวชำญ ๓ คน 

๒.ให้ ผชช.แต่ละคน อ่ำนข้อสอบทีละข้อ แล้วเทียบ
ข้อสอบกบัตัวช้ีวดั แล้วให้คะแนน 

   +๑ = แน่ใจว่ำข้อสอบข้อน้ันตรงตัวช้ีวดั 

      ๐ = ไม่แน่ใจว่ำข้อสอบข้อน้ันตรง ตชว.หรือไม่ 

    -๑ = แน่ใจว่ำข้อสอบข้อน้ัน ไม่ตรงตัวช้ีวดั 



แบบประเมนิควำมสอดคล้อง(IOC)  
แบบทดสอบ................. 

1 

2 

3 

4 

ค ำช้ีแจง:โปรดท ำเคร่ืองหมำยลงในช่องทีเ่ป็นควำมคดิเห็น
ของท่ำน โดยให้+1หมำยถึงค ำถำมสอดคล้องกบัผลกำร.... 

5 

6 

7 

8 

ข้อที ่ คะแนน 

   +1              0            -1 

ข้อท่ี คะแนน 

   +1              0            -1 



สรุปกำรหำควำมตรงเชิงเนือ้หำ  
แบบทดสอบ........ 

ข้อที่ ผู้เช่ียวชำญคนที่ IOC 
1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 



สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบเคร่ืองมือ 

๒.ควำมยำกของข้อสอบ(Difficulty-P) 

ค่ำควำมยำกทีใ่ช้ได้ = ๐.๒๐ – ๐.๘๐ 

ทั้งหมดจ ำนวผู้ตอบ

บถูกจ ำนวนผู้ตอ
แต่ละข้อ) (p



3.อ ำนำจจ ำแนก(Discrimination) 

nn

LU
B

21



ค่ำอ ำนำจจ ำแนกทีใ่ช้ได้ ต้อง 0.20 -ขึน้ไป 

n

t

ss

XX
2

L

2

H

LH






ค่ำอ ำนำจจ ำแนก B 

ค่ำอ ำนำจจ ำแนก t 



3.กำรหำค่ำควำมเช่ือมั่น(Reliability)-ปรนัย 
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กำรหำค่ำควำมเที่ยงของแบบทดสอบอตันัย  

)1)(
1

(
2

2

s
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t
n

n

t

i





เกณฑ์กำรพจิำรณำค่ำควำมเช่ือมัน่(Reliability) 
-ค่ำ สูงกว่ำ 0.70 ขึน้ไป->มคีวำมเช่ือมัน่ระดบัสูง 
-ค่ำ   อยู่ระหว่ำง 0.40-0.70->มคีวำมเช่ือมัน่ปำนกลำง 
-ค่ำที่  ได้ต ำ่กว่ำ 0.40 ลงมำ->มคีวำมเช่ือมัน่ต ำ่ 







เกณฑ์ระดับคุณภำพ(Rubrics) 
เป็นชุดของกำรให้คะแนนผลงำนของ
ผู้เรียน ทีม่ีคุณภำพระดบัแตกต่ำงกนั เพือ่
สะท้อนให้ผู้เรียนได้ทรำบว่ำผลงำนของ
ตนเองเป็นอย่ำงไร จะได้แก้ไข ปรับปรุง 
กำรเรียนรู้ของตนเองได้อย่ำงชัดเจน  

P 26 
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Analytic Rubrics 

Holistic Rubrics 

Rubrics 
• Formative evaluation 

• Summative evaluation 

ประเภทของ Rubrics แยกส่วน 

ภำพรวม 

P 26 



158 

ส่วนประกอบของ 
Rubrics 

ระดับคุณภำพ 

ประเด็นกำรประเมิน/ 
มิติกำรประเมนิ 

ค ำอธิบำย 
ระดับคุณภำพ 

❶  

❷  
❸  



๑. วเิครำะห์ภำระงำน/ช้ินงำนทีจ่ะประเมนิ 
๒. ก ำหนดประเดน็กำรประเมนิให้
ครอบคลมุส่ิงทีป่ระเมนิ 
๓. ก ำหนดค่ำน ำ้หนักของแต่ละประเดน็            
กำรประเมนิ                                                           
๔. ก ำหนดจ ำนวนระดบัคุณภำพ 

ขั้นตอนกำรสร้ำง Rubrics 

P 27 



๕. อธิบำยระดบัคุณภำพของแต่ละประเดน็
กำรประเมิน 
๖. ให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบควำมตรง
(Validity) ของประเดน็กำรประเมนิ และ
ระดบัคุณภำพของแต่ละประเดน็ 
๗.วพิำกษ์ร่วมกนักบัเพือ่นครู / ผู้เรียน   
๘.ทดลองใช้หำค่ำควำมเช่ือมัน่(Reliability)โดย
หำค่ำ Spearman Rank Correlation 
๙.ปรับปรุงถ้ำค่ำควำมเช่ือมั่นยงัไม่เข้ำเกณฑ์ 

P 27 



ตวัอย่ำง Rubrics วดั กำรตอนกิง่  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ๑. กำรเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
 ๒. กำรเลอืกกิง่ 
 ๓. กำรควัน่กิง่ 
 ๔. กำรหุ้มกิง่ 
 ๕. กำรมัดวสัดุกิง่ตอน 



ตัวอย่ำง Rubrics วดั กำรตอนกิง่  
เกณฑ์ ๑ ๒ ๓ 

๑.กำรเตรียม
วสัดุอุปกรณ์
(๒) 

เตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ขำด
มำกกว่ำ ๑ อย่ำง 

เตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ขำด ๑ 
อย่ำง 

เตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ครบถ้วน 

๒.กำรเลอืก
กิง่(๒.๕) 

เลอืกกิง่แก่ หรือ
อ่อนเกนิไป 

เลอืกกิง่ค่อนข้ำง
แก่ หรือค่อนข้ำง
อ่อน 

เลอืกกิง่ไม่แก่ ไม่
อ่อนเกนิไป 



เกณฑ์ ๑ ๒ ๓ 

๓.กำรควั่นกิง่
(๒.๕) 

รอยควั่นกิง่ส่วน
ปลำยยอดไม่
เรียบร้อย มีรอยช ้ำ 
ระยะห่ำงระหว่ำง
รอยควั่นประมำณ ๑ 
นิว้ ขูดเปลอืกที่รอย
ขวั้นหมดจด 

รอยควั่นกิง่ส่วนปลำย
ยอดไม่ค่อยเรียบร้อย 
ระยะห่ำงระหว่ำงรอย
ควั่นประมำณ ๑ นิว้ 
ขูดเปลอืกที่รอยขวั้น
หมดจด 

รอยควั่นกิง่ส่วน
ปลำยยอดไม่ช ้ำ 
ระยะห่ำงระหว่ำง
รอยควั่นประ มำณ ๑ 
นิว้ ขูดเปลอืกที่รอย
ขวั้นหมดจด 

๔.กำรหุ้มกิง่
ด้วยวัสดุ(๒) 

หุ้มกิง่ส่วนที่ตอน
ด้วยวัสดุ และ
พลำสติกหุ้มไม่ค่อย
เรียบร้อย 

หุ้มกิง่ส่วนที่ตอนด้วย
วัสดุปริมำณทีม่ำก
หรือน้อยเกนิไป และ
มีพลำสติกหุ้มมิดชิด 

หุ้มกิง่ส่วนที่ตอน
ด้วยวัสดุปริมำณที่ไม่
มำกหรือน้อยเกนิไป 
และมีพลำสติกหุ้ม
มิดชิด 



เกณฑ์ ๑ ๒ ๓ 

๕.กำรมดัวสัดุ
ตอนกิง่(๑) 

มดัวสัดุหุ้มกิง่
ตอนไม่แน่น ท ำ
ให้บิดวสัดุหุ้มกิง่
ตอนไปมำได้ 

มดัวสัดุหุ้มกิง่ตอน
เกอืบแน่น และ
สำมำรถบิดวสัดุ
หุ้มกิง่ตอนไปมำได้
เลก็น้อย 

มดัวสัดุหุ้มกิง่
ตอนแน่น ไม่
สำมำรถบิดวสัดุ
หุ้มกิง่ตอนไปมำ
ได้ 



ระดับ เกณฑ์กำรประเมิน 
๔ -ค ำตอบตอบค ำถำมส ำคัญท้ังหมด 

-แสดงควำมเข้ำใจท่ีลึกซ้ึงเกี่ยวกับข้อมูลส ำคัญ 

-เช่ือมโยงข้อมูลสำรสนเทศกับควำมรู้ท่ีมมีำก่อนได้อย่ำงสอดคล้อง 
-แสดงกำรตีควำม กำรประเมิน หรือกำรอ้ำงสรุป เปรียบเทียบ 

๓ -ค ำตอบตอบค ำถำมส ำคัญได้เกือบทั้งหมด 
-แสดงควำมเข้ำใจข้อมูลส ำคัญ มองข้ำมควำมคิดส ำคญัหรือรำยละเอียด 
-ส ำคัญบำงประกำรไป หรือมีควำมเข้ำใจผิดในรำยละเอียดบำงประกำร 

๒ -ค ำตอบตอบค ำถำมเพยีงบำงค ำถำม 
-เข้ำใจข้อมูลส ำคัญบำงประกำรในบทควำม แต่ขำดหลกัฐำนยืนยัน 

๑ -ค ำตอบไม่สอดคล้องกับค ำถำมหรือผิดพลำดทั้งหมด 
๐ -เว้นว่ำง / ไม่มีค ำตอบ 

Rubrics แบบภาพรวม(Holistic rubrics)  
วัด การเขียนตอบค าถามจากการอ่าน  

P 28 



กำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่(ควำมเที่ยง)ของแบบสังเกต 
กำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่ของผู้ประเมนิ-สังเกต             

กำรปฏิบัติงำนของนักเรียนทีละคนโดย               
ใช้ผู้ประเมนิ ๒ คน  
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กำรคดิคะแนนทีนั่กเรียนได้รับ(กำรเขยีนเรียงควำม) 

มิติประเมิน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

๑.รูปแบบ(๑) ✓๓ 
๒.เนือ้หำสำระ(๒) ✓๖ 
๓.กำรน ำเสนอ(๒) ✓๔ 
๔.กำรใช้ภำษำ
(๓) 

✓๙ 

๕. กำรสะกด(๒) ✓๘ 

รวมได้=๓+๖+๔+๙+๘=๓๐คะแนน 

จำกคะแนนเตม็=๔+๘+๘+๑๒+๘=๔๐คะแนน 



กำรหำค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสังเกต 

๑ ๒ 

๓ 

r =๐.๙๙ r =๐.๑๒ 

r =๐.๗๒ 





เคร่ืองมือวดั 

ควำมเที่ยง/เช่ือมัน่(Reliability) 

ควำมตรง(Validity) 

น ำไปใช้ 
ทดลองกบันักเรียน

กลุ่มอืน่ 

กำรตรำจสอบคุณภำพเคร่ืองมอืวดัผลกำรเรียนรู้ 

ผู้เช่ียวชำญ 

n

R
IOC
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กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือวดั 
ข้อสอบ 
ปรนัย 

แบบ 
สังเกต 

อ ำนำจจ ำแนก B/D/R  

ควำมเช่ือมัน่             
องิเกณฑ์(rcc),α 

ควำมตรงเชิงเนือ้หำ(Validity) 

สหสัมพนัธ์ 
 (Correlation) 

แบบ 
สอบถำม 

-  
Coefficient 

n

R
IOC




ข้อสอบ 
เขยีนตอบ 

อ ำนำจจ ำแนก t 

P17 

ควำมยำก 



กำรวเิครำะห์ข้อสอบปรนัยเลอืกตอบ 



กำรวเิครำะห์ข้อสอบอตันัย 



กำรวเิครำะห์ข้อสอบอตันัย(p, r) 



กำรวเิครำะห์แบบสอบถำม 



กำรวเิครำะห์แบบสอบถำม(r) 



กำรพฒันำคลงัข้อสอบ 

สร้ำงข้อสอบ 
Validity 

Reliability 

วำงแผนก ำหนดจ ำนวนข้อสอบ 

เกบ็เข้ำคลงัข้อสอบ 
น ำไปใช้ 

ปรั
บป

รุง
 



ครูผู้สอน 

วเิครำะห์ผู้เรียน 

ออกแบบกำรสอน 

เตรียมส่ือ 

จัดกำรเรียนรู้ วดัผลกำรเรียนรู้ 

ซ่อมเสริม 

ให้เกรด 

วดัและประเมินผล 

SARครู 



กำรยกผลสัมฤทธ์ิ 
วเิครำะห์นักเรียนรำยบุคคล 

ออกแบบจัดกำรเรียนรู้ 

วเิครำะห์ผลสอบ O-NET 

จัดทบทวนควำมรู้ 

ส่งแข่งขันวชิำกำรทุกสนำม 

จัดกำรเรียนรู้ 

วดัผล 

ให้เกรด ฝึกท ำข้อสอบ 

P 1 



เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่กบั
ปีที่ผ่ำนมำ และประเทศ 

ตรวจคะแนนแต่ละ มฐ. 

จัดล ำดับ มฐ. 

ดูข้อท่ีเด็กท ำได้น้อย 

ตั้งเป้ำของวชิำ ให้เด็กตั้งเป้ำ 

ปรับปรุงวธีิสอน 

สอนเสริมทุกวนั,เสำร์ 

ภำค ๒ ฝึกท ำข้อสอบ 

ส่งเด็กแข่งทุกสนำม 
ผล

 O
-N

ET
 

กำรวเิครำะห์ผลสอบ O-NET 

P 8 


