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หน่วยที่ 5 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC  
 

สาระส าคัญ 
   การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นั้น ผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับผู้เรียน เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดและวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน ดังนั้น จะต้องใช้กระบวนการที่

เสริมสร้างพลังความสามารถที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น

พ่ึงตนเองได้และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีพลัง เพ่ือเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้

เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ ความส าคัญของการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น อยู่ที่การพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเอง ครูมีบทบาทเป็นผู้ดูแล คอยแนะน าให้ค าปรึกษา ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม ปรับปรุงการ

ท างาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ต่าง ๆ ได้ ซึ่งการน าแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องประกอบไปด้วยวิธีการพัฒนาและกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การสนับสนุน

และการเป็นผู้น าร่วม ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม ทีมเรียนรู้และการจัดการความรู้ร่วมกัน การส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ครูผู้สอนเองจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตร มาตรฐาน

การเรียนรู้ ตัวชี้วัด การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ใน

กระบวนการวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียนนั้น จะท าให้เราวิเคราะห์ได้ว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีปัญหา

นั้นอยู่ในระดับพฤติกรรมใด และจะก าหนดแนวทางแก้ปัญหาด้วยเทคนิค วิธีการสอนแบบใดสิ่งหนึ่งที่จะช่วย

ให้ครูท างานได้อย่างมีประสิทธิผลคือการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาขับเคลื่อนนั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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เวลา 

ใช้เวลา 90 นาท ี

บทบาทของผู้เขา้รับการอบรม 

1. ศึกษาเอกสารความรู้ 

2. ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร 

3. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

กิจกรรม 

กิจกรรม เนื้อหา รูปแบบ เวลา สื่อประกอบ 
ศึกษาและฟัง 
บรรยายมาตรฐาน 
และตัวชี้วัด และ 
การวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

1. มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
2. ตัวอย่างการ
วิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

1. บรรยาย 
2. ศึกษา
เอกสาร 

30 นาที 1. เอกสาร
ประกอบการ 
บรรยาย (Power 
Point) 
2. ใบความรู้ 

2. การวิเคราะห์ 
มาตรฐานและ 
ตัวชี้วัด 

 1. ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม 
2. การอภิปราย 

60 นาที 1. ใบงาน 

 

วิธีการประเมินผล หน่วยที่ 5 

เกณฑ์ผา่นการประเมิน 

คุณภาพของผลงาน ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับการตัดสินคุณภาพในระดับดีขึ้นไปทุกรายการ 

รายการประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ความถูกต้องของผลงาน วิเคราะห์ได้

ถูกต้อง 
ไม่เกิน 4 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 5-6 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 7-8 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 9-10 ข้อ 
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หน่วยที่ 5 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมาตรฐานและตัวชี้วัด 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้นการที่ครูผู้สอนจะสามารถ

ด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละตัวซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก

แตกต่างกัน ประกอบด้วย พฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) หรือพุทธิพิสัย(Cognitive Domain) 

พฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attribute) หรือจิตพิสัย (Effective Domain) และพฤติกรรมด้าน

ทักษะกระบวนการ(Process Skill) หรือด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดยมีรายละเอียดของ

พฤติกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

  1.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) หรือพุทธิพิสัย(Cognitive Domain) พฤติกรรม

การเรียนรู้ด้านด้านความรู้หรือพุทธิพิสัย ในที่นี้จะใช้แนวคิดของบลูม (Benjamin S. Bloom, 1956) เป็น

พ้ืนฐานในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านความรู้หรือ

ด้านพุทธิพิสัยตามล าดับขั้นทางปัญญาของบลูมนั้น ได้มีการปรับปรุงใหม่ (Revised  Bloom’s Taxonomy) 

โดย Anderson & Krathwolh และคณะ (2000) ได้ท าการปรับปรุงลาดับขั้นทางสติปัญญาของบลูมที่เสนอไว้ 

คือ “เปลี่ยนชื่อที่ใช้เรียกในแต่ละระดับของความรู้ความคิด จากค านามเป็นค ากิรยิาเพื่อให้สะท้อนความเป็น

กระบวนการของสมองหรือสติปัญญาที่ช่วยให้มนุษย์เกิดความรู้หรือสติปัญญาและเปลี่ยนความรู้ในระดับการ

สังเคราะห์จากเดิมเป็นการสร้างสรรค์และจัดเป็นความรู้ขั้นสูงสุดของลาดับขั้นที่ปรับปรุงใหม่” ดังแสดงใน

ตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

โดยกระบวนการทางสติปัญญาตามการจัดหมวดหมู่ล าดับความรู้ของบลูมที่ได้รับการปรับปรุง 

ใหม่ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีทั้งหมด 6 ขั้น เรียงล าดับจากความรู้

ระดับต่ าไปยังความรู้ระดับสูง มีดังนี้ 
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   1. จ า (Remembering) เป็นความสามารถของสมองในการระลึก/จ าความรู้หรือสารสนเทศ

ที่เก็บไว้ในสมอง ซึ่งเป็นความจ าระยะยาว 

   2. เขา้ใจ (Understanding) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลในการสร้างความหมาย

หรือความรู้จากสื่อหรือเครื่องมือทางการศึกษาด้วยตนเอง เช่น จากการอ่าน การอธิบายของครู ทักษะย่อยของ 

ความสามารถในขั้นนี้ ได้แก่ การแปลความหมาย interpreting การให้ตัวอย่าง (exemplifying) การจัด

จ าแนก (classifying) การสรุป (summarizing) การสรุปอ้างอิง (inferring) การเปรียบเทียบ (comparing) 

และการอธิบาย (explaining) 

   3. ประยุกต์ใช้ (Applying) จดัเป็นกระบวนการทางสมองในการใช้กระบวนการที่ได้เรียนรู้มา

ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

   4. วิเคราะห์ (Analyzing) กระบวนการทางปัญญาในขั้นนี้ เป็นการแยกความรู้ออกเป็นส่วนๆ 

โดยสามารถให้เหตุผลว่า ความรู้ส่วนย่อยที่แยกแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของความรู้ทั้งหมด 

อย่างไร นักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์จะต้องสามารถจ าแนกความแตกต่างได้ จัดระบบความรู้ได้ 

และบอกที่มาของความรู้หรือองค์ประกอบแต่ละส่วนได้ 

   5. ประเมินค่า (Evaluating) เดิมความสามารถด้านการประเมินจัดเป็นความรู้ขั้นสูงสุด เป็น

ความสามารถของสติปัญญาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการวิพากษ์ต่าง ๆ 

   6. สร้างสรรค์ (Create) เป็นความสามารถของสติปัญญาในการสร้างสิ่งใหม่จากสิ่งที่เคย

เรียนรู้หรือสิ่งที่พบเห็นในบริบทต่าง ๆ นักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์จะต้องสามารถสร้างสรรค์

งานแผนงาน หรือผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นงานที่แปลกใหม่ 

1.2 พฤติกรรมดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) หรือจิตพิสัย (Effective Domain) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือจิตพิสัย ในที่นี้จะใช้แนวคิดของ แครธโทลและคณะ 

(Krathwohl, et al., 1954) ที่ระบุว่าพฤติกรรมของมนุษย์เริ่มจากความรู้สึกโดยเริ่มจากความสนใจ(Interest) 

มาเป็นอันดับแรกตามมาด้วยความซาบซึ้ง (Appreciation) เจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Value)และการ

ปรับตัว (Adjustment) แต่เมื่อพิจารณาลาดับความรู้สึกเป็นขั้น ๆ จะเริ่มจากการรับรู้ (Receiving)การ

ตอบสนอง (Responding) การเห็นคุณค่า (Valuing) การจัดระบบ (Organization) และการสร้างลักษณะ 

นิสัยตามค่านิยม (Characterization) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. การรับรู้ (Receiving) เป็นขั้นแรกของความรู้สึก ถือเป็นการสัมผัสเบื้องต้นเพียงได้รู้ได้เห็น 

เรียกว่า เป็นขั้นการจดจ าสิ่งที่ได้รับจากประสาทสัมผัส แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ 

   1.1 การรู้จัก (Awareness) เป็นเพียงการสังเกตเห็นปรากฏการณ์นั้นโดยปราศจากความ 

สนใจ เช่น รู้จักสี รูปแบบจัดอันดับ เป็นต้น 
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   1.2 ความเต็มใจในการรับ (Willingness to receive) เป็นขั้นเต็มใจหรือพอใจที่จะรับรู้โอน

อ่อนต่อสิ่งที่พบเห็น แต่เป็นเพียงการบังคับใจเท่านั้น เช่น ฟังผู้อื่นพูดด้วยความเต็มใจ อดทนที่จะทาอะไรให้

ส าเร็จ 

   1.3 ความใส่ใจที่มีการคัดสรรและควบคุม (Controlled or selected Attention) เป็น 

ความรู้สึกท่ีบอกได้ว่า อะไรควรใส่ใจหรือไม่ควรใส่ใจ จึงมองในลักษณะควบคุมหรือเลือกมากขึ้น มีความตั้งใจที่ 

จะท ากิจกรรมใด ๆ หรือรู้สึกอยากรู้อยากเห็น เป็นต้น 

     2. การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นที่มีจิตใจจดจ่อ เกิดความสนใจ ชื่นชอบกิจกรรมหนึ่ง 

มากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ แบ่งเป็น 3 ขั้นได้แก่ 

   2.1 การยินยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป็นความรู้สึกเชื่อฟัง 

หรือยินยอมที่จะท าแต่อาจยังไม่พอใจนัก เช่น ความตั้งใจที่บังคับตนเองให้ร่วมกิจกรรมกับคนอ่ืน การท า 

การบ้านให้เสร็จ 

   2.2 ความเต็มใจที่จะตอบสนอง (Willingness to Response) เป็นขั้นร่วมกิจกรรมด้วย 

ความตั้งใจ ร่วมมือ และทาตามความต้องการหรือด้วยความสมัคร 

   2.3 ความพึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Response) เป็นการยินยอมแบบ 

เต็มใจและพึงพอใจจึงเกิดความสนุกสนาน เช่น ร้องร าท าเพลงร่วมกับคนอ่ืนด้วยความสนุกสนานพอใจ 

     3. การเห็นคุณคา่ (Valuing) เป็นขั้นที่แสดงความรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งของปรากฏการณ์ หรือ 

พฤติกรรมที่ได้รับและซึมซับมาตั้งแต่ต้น อาจยอมรับหรือไม่ยอมรับ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาคุณค่า 

พฤติกรรมระดับนี้ค่อนข้างมีความคงเส้นคงวาในการแสดงความรู้สึกและการรับรู้คุณค่าสิ่งต่าง ๆ โดยที่เจตคติ 

จัดเป็นความรู้สึกระดับนี้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ 

    3.1 การรับรู้คุณค่า (Acceptance of Value) ระดับนี้มุ่งอธิบายคุณค่าของปรากฏการณ์ 

พฤติกรรม วัตถุสิ่งของในระดับความเชื่อ ซึ่งเป็นการยอมรับทางอารมณ์ต่อสิ่งที่เกิดข้ึน เช่น การแสดงความ 

ปรารถนาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง 

   3.2 การชื่นชอบคุณค่า (Preference for Value) เป็นการเพ่ิมความรู้สึกเอาใจใส่ในคุณค่า 

หรือค่านิยมนั้นเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา แสดงความกระตือรือร้นในกิจกรรมและหา 

ความรู้ใหม่ ๆ เป็นต้น 

   3.3 การยอมรับ (Commitment) เป็นความเชื่อศรัทธาด้วยอารมณ์ที่มั่นคง ผู้ที่มีความรู้สึก 

ระดับนี้ จะแสดงพฤติกรรมยึดมั่นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มที่เป็นสมาชิกยอมรับบทบาททาง

ศาสนาในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ความรู้สึกระดับนี้เป็นความรู้สึกพอใจจนกระทั่งยินยอมตกลงเป็นค ามั่น

สัญญา 

     4. การจัดระบบคุณค่า (Organization) เป็นขั้นของการจัดระบบของพฤติกรรมหลากหลาย 
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ที่สัมพันธ์กัน ระบบดังกล่าวจะสร้างขึ้นโดยการเชื่อมค่านิยมส่วนย่อยเข้าด้วยกัน ระบบนี้แบ่งเป็น 2 ขั้น ได้แก่ 

4.1 การสร้างมโนภาพของคุณค่า (Conceptualization of a Value) โดยนาค่านิยมที่มี 

ลักษณะเดียวกันอยู่ด้วยกันหรือเกี่ยวข้องกันมารวมเป็นกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้สึก 

แล้วกลายเป็นมโนภาพของคุณค่าใหม่ 

   4.2 การจัดระบบคุณค่าของค่านิยม (Organization of a Value System) เป็นการจัด

ค่านิยมท่ีสลับซับซ้อนให้อยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลบางประการทางความรู้สึก เช่น การ

ยอมรับความจริงในด้านการปรับอารมณ์กับข้อจากัดของความสามารถ ความสนใจ และเงื่อนไขทางกายภาพ

ของตนเอง 

     5. การสร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยม (Characterization) เป็นขั้นสั่งสมความรู้สึกเป็นรูปแบบ จน

เป็นลักษณะนิสัย ความเชื่อศรัทธา และแนวปรัชญาชีวิต มีลักษณะส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ระดับนี้

เป็นความรู้สึกท่ีสั่งสมมาตั้งแต่ขั้นแรกจนเกิดการเลือกสรรเป็นวิถีดาเนินชีวิต เป็นเป้าหมายปลายทางชีวิต สั่ง

สมจนกลายเป็นบุคลิกภาพ แบ่งเป็น 2 ขั้น ได้แก่ 

   5.1 การสรุปอิงนัยทั่วไปของค่านิยม (Generalized Set) ระดับนี้หมายถึง ความสอดคล้อง

ภายในกับระบบเจตคติและค่านิยม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต่อปรากฏการณ์ท่ีเลือกสรรจากกลุ่มของเจตคติและ

ค่านิยม และยึดถือประพฤติปฏิบัติตามที่เห็นว่าดีงาม เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาใด ๆ ขึ้นก็น าความรู้สึกที่

ยึดถือไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 

   5.2 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นระดับความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่ผสมผสาน

สรุปรวมความรู้สึกที่ยึดเป็นอุดมการณ์ ปรัชญาชีวิต เช่น การพัฒนาด้านสติปัญญา การด ารงชีวิตด้วย 

คุณธรรม การยึดอุดมการณ์ด้วยประชาธิปไตย เป็นต้น 

  1.3 พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) หรือทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการหรือทักษะพิสัย ในที่นี้จะใช้แนวคิดของของเดฟ (Dave’s, 1975) 

เป็นพื้นฐานในการศึกษาพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย การพัฒนาทักษะด้านนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน 

โดยพฤติกรรมดังกล่าว มีล าดับขั้นตอนที่เรียงล าดับตามความซับซ้อนของพฤติกรรม ดังนี้ 

   1. พฤติกรรมที่เกิดจากการเลียนแบบ (Imitation) พฤติกรรมที่เกิดจากการสังเกต และ 

การเลียนแบบจากตัวแบบไม่ว่า จะเป็นบุคคลชิ้นงานและวิธีการ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ 

ถูกต้อง หรือเป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 

   2. พฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกระท า (Manipulation) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม 

หรือทักษะโดยอิงจากความทรงจ าและข้ันตอนการด าเนินการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจากการศึกษา หรือการ 

เรียนรู้และท าตามล าดับขั้นตอนที่มีการเสนอแนะไว้ 

   3. พฤติกรรมที่กระท าด้วยความแม่นย า (Precision) เป็นพฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วย 
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ตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติจนเป็น 

ความสามารถที่ผ่านการฝึกฝนกลั่นกรองมาอย่างดี จนกลายเป็นทักษะระดับสูงที่ประกอบไปด้วยความ

เชี่ยวชาญและมีความแม่นย าในระดับสูง เช่น การสาธิตวิธีการปฏิบัติให้แก่ผู้อื่น 

   4. พฤติกรรมที่มีความสอดคล้องประสานกัน (Articulation) การปรับตัวเพ่ือให้เกิด 

ความสอดคล้องระหว่างส่วนย่อยของชุดรูปแบบในการปฏิบัติการหรือความสามารถ เพ่ือให้เกิดทักษะ 

ความสามารถที่มีการสอดประสานกันอย่างลงตัวและมีความคงที่ภายใน การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัย 

การฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ต้องมีการใช้ทักษะความสามารถใน 

ด้านที่เก่ียวกับเพลง ดนตรี การแสดง และแสง สี เสียง 

   5. พฤติกรรมที่มีความเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ความสามารถเชิงปฏิบัติระดับสูงเป็น 

พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่าง 

ธรรมชาติ และเป็นลักษณะรูปแบบเฉพาะตัว 

2. การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

  มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่ 

ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนแต่ละคน ตามบริบทของเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมาตรฐาน 

และตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นมีลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกใน 3 ลักษณะ คือ 

    1. พฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge: K) หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรม 

ที่แสดงออกสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางสติปัญญาหรือพฤติกรรมผ่านกระบวนการทางสมอง ซึ่ง 

สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทางสติปัญญาของบลูม (Benjamin S. Bloom, 1956) 

    2. พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ(Process Skill: P) หรือด้านทักษะพิสัย (Psychomotor 

Domain) เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความแคล่วคล่อง หรือเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่าง 

ถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของแครธโทล และคณะ (Krathwohl, et al., 1954) 

     3. พฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attribute: A) หรือจิตพิสัย (Effective Domain) 

เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัย ทัศนคติ หรือค่านิยมเฉพาะบุคคลของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของเดฟ (Dave’s, 1975) 

     ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องท าการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าเป็น 

พฤติกรรมมีลักษณะใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนหรืออกแบบการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลเพ่ือ 

วินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของตัวชี้วัดต่อไป โดยมีตัวอย่างการ 

วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 
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ตัวอยา่ง การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระท่ี 1 การอา่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หลักการออกแบบการเรียนการสอน 

  เมื่อครูผู้สอนได้ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรจะท าให้เข้าใจและน าไปสู่การ

ออกแบบและก าหนดแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีหลักการที่ครูควรรู้ ดังนี้ 

    1. ค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ว่าเมื่อจัดกิจกรรมตามท่ีออกแบบแล้วผู้เรียนจะ

ได้อะไร ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

    2. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนครอบคลุมโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 

    3. ค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น เวลา สถานที่ ความสนใจของผู้เรียน สิ่ง

อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เป็นต้น 

    4. น าความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้โดยควรออกแบบกิจกรรม น าเสนอ

เนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 

    5. ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมท้าทาย สนุกสนาน 

อิสระผ่อนคลาย 
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    6. น าข้อบกพร่องจากการน าไปใช้มาปรับปรุงการออกแบบครั้งต่อ ๆ ไป 

คุณลักษณะของครูนักออกแบบ 

    เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของงานการออกแบบการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูนักออกแบบ 

ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

   1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมั่นศึกษาติดตามความก้าวหน้าของความรู้ที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ เช่น 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นต้น ซึ่งอาจท าได้ทั้งจากการอ่าน การซักถาม การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ครูมีมุมมองหลากหลายมากขึ้น มีแนวคิด/แนวทางในการน าสื่อที่ได้พบเห็นมาออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ แปลกใหม่ และที่ส าคัญคือเกิดผลดีต่อผู้เรียนมากขึ้น 

    2. ช่างสังเกต การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดให้ว่า

เป็นอย่างไรกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนหรือไม่ ได้พัฒนาในด้านใดบ้าง มากน้อยเพียงใด 

ข้อมูลที่ได้ช่วยให้ครูตะหนักถึงความส าเร็จ ความล้มเหลวของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดให้ และน าไปสู่การ 

ตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้หรือปรับปรุงอย่างไร 

   3. ช่างคิด การออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดโดยตรง ทั้งการ

คิดวิเคราะห์ประเมิน สร้างสรรค์แก้ปัญหา เพ่ือให้ได้กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่แปลกแตกต่าง น่าสนใจมาก

ขึ้นสิ่งส าคัญ คือ ครูควรคิดเสมอว่า จะท าอย่างไร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

   4. ช่างเชื่อมโยง การเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น ในชีวิตประจ าวัน การพูดคุย รายการ

โทรทัศน์หนังสือที่ได้อ่าน ฯลฯ กับงานการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็น

สิ่งที่ครูควรมีและท าจนเป็นนิสัย/เกิดทักษะ การเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการจัดการเรียนรู้ใกล้ตัวผู้เรียน

มากขึ้นเช่น การน ารายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ละคร การโฆษณาสินค้า เป็นต้น มาเชื่อมโยงกับเรื่องที่สอน ช่วยให้ 

บทเรียนน่าสนใจมากข้ึน ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

    5. ช่างขีดเขียน เมื่อเกิดความคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว ครูควรเขียนถ่ายทอด 

ความคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแผนภูมิเพ่ือให้เห็นความคิดได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถเห็นประเด็น 

ที่ควรปรับปรุงได้ง่ายขึ้น 

    6. ช่างทดลอง การทดลองใช้รูปแบบ สิ่งที่ได้ออกแบบไว้เป็นสิ่งจ าเป็น ช่วยให้รู้ว่า สิ่งที่คิด

เป็นผลส าเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีประเด็นใดต้องปรับปรุงบ้าง ครูต้องไม่กลัวความล้มเหลว กล้าเสี่ยงท า

ในสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน แม้ผลการทดลองใช้ครั้งแรกยังไม่เป็นไปตามที่คิด ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คิดล้มเหลว 

โดยสิ้นเชิง แต่เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข 

    7. ชอบท าสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การจัดการเรียนรู้ซ้ า ๆ แบบเดิมทุกปี เป็นอันตรายต่อครูมาก 

ท าให้เกิดความประมาทชะล่าใจ เตรียมการสอนน้อยลง ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้การท าสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
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ช่วยให้ครูตื่นตัว (alert) กระตือรือร้น มั่นใจในการสอนมากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมการสอนใหม่ ๆ มีผลดีต่อ

ผู้เรียนเช่นเดียวกันท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น 

    8. มุ่งผลส าเร็จ ในการท างานครูควรมีก าลังใจ อดทน พยายาม มุ่งมั่นในการท างานไปสู่

ปลายทางท่ีต้องการให้เป็นผลส าเร็จ แม้จะต้องมีการปรับแก้ไขซ้ า ๆ หลายครั้ง ครูพึงระลึกไว้เสมอว่าในการท 

างานแต่ละขั้น ต้องมีการแก้ไขให้งานสมบูรณ์เท่าท่ีจะท าได้ช่วยให้งานเดินไปสู่ความส าเร็จในว่าต้องใช้เวลา

มากกว่าที่คาดไว้ 

ดังนั้นเห็นได้ว่า คุณลักษณะต่าง ๆ ของครูที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้น าเสนอ

เป็นสิ่งที่ให้ครูมีความสามารถและมีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น แม้ว่าในความจริง ครู 

อาจมีสิ่ง ดังกล่าวอยู่ในตัวแล้ว แต่อาจไม่ได้น ามาใช้หรือให้ความส าคัญ การท าให้คุณลักษณะดังกล่าวเด่นชัด 

ขึ้น ช่วยให้เกิดผลดีต่อตัวครู และการปฏิบัติงานครู จึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปส าหรับครู 

4. การออกแบบการสร้างเครื่องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การออกแบบการวัดและประเมินผลรายตัวชี้วัดเป็นการประเมินระหว่างการเรียนการสอนที่ผู้สอนควร

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการออกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายตัวชี้วัด เพ่ือ

ตรวจสอบและวินิจฉัยผู้เรียนเพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไร หรือมีพัฒนาการ

ความรู้และความสามารถเพียงใด มีส่วนใดที่ยังบกพร่องที่ควรได้รับการพัฒนาและแก้ไขให้บรรลุ 

ตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขส่งผลให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรอบรู้ 

ในเรื่องที่ประเมินเป็นอย่างดี สามารถอธิบายผลการประเมินพร้อมแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ 

ผู้เรียนเข้าใจถึงแก่นแท้ของเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องออกแบบหรือวางแผนที่จะสร้างเครื่องมือ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยสิ่งที่ต้องการวัด รูปแบบแนวทางการวัด และเครื่องมือในการ 

วัดและประเมิน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละรายวิชาและระดับชั้นในการออกแบบการวัดและประเมินผล

รายตัวชี้วัด ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

1. ความส าคัญของการออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ 

     1) การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการช่วยให้ครูผู้สอนได้มี 

การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรที่รับผิดชอบสอนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เป็นการช่วยให้ครูทบทวนและ 

พิจารณาถึงพฤติกรรมการเรียนรู้เป้าหมายปลายทางที่ต้องเกิดข้ึนกับผู้เรียน สิ่งที่จะตามมาก็คือ ครูจะตระหนัก 

ถึงแนวทางการจัดหรือออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะนานักเรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 

     2) ช่วยให้การวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละคนที่สอนในรายวิชาเดียวกัน ใน 

สถานศึกษาเดียวกัน หรือแม้แต่ต่างสถานศึกษา หรือต่างสังกัด มีมาตรฐานเดียวกัน เพราะครูผู้สอนสามารถยึด 

แผนผังเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการ 

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ภายใต้ตัวชี้วัดตาม 
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มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

    3) เป็นแนวปฏิบัติส าคัญของการก าหนดสัดส่วนการประเมิน ที่มิได้ละเลยแต่ให้ความส าคัญใน 

ทุกขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมถึงความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินที่มุ่งการตอบโจทย์ว่า 

ผู้เรียนสามารถบรรลุตามตัวชี้วัดของหลักสูตรหรือไม่ ดังนั้นแล้ว ผลจากการประเมินที่เกิดจากการออก 

แบบอย่างดี จึงสามารถสะท้อนภาพของการนาผลการประเมินไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้ 

อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. องค์ประกอบส าคัญของการออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ 

   การออกแบบหรือวางแผนในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนนั้น ครูผู้สอนจะมีความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและวางแผนในการวัดและประเมินในชั้นเรียน 

ซึ่งประกอบไปด้วย 

  1) สิ่งที่ต้องการวัด : เป็นการระบุถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 

หรือตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่เป็น

เป้าหมายส าคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนรู้ 

  2) วิธีการวัด : เป็นการระบุถึงวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับกับสภาพบริบทของ 

พฤติกรรมการเรียนที่ระบุในแต่ละตัวชี้วัดที่ต้องการวัด เช่น 
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3. วิธีการวัดและประเมินผลแบบต่าง ๆ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

   1) การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน โดยไม่

ขัดจังหวะการทางานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ทาได้ตลอดเวลา แต่ควรมี

กระบวนการ และจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบมาตรประมาณ

ค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัดและควรสังเกตหลายครั้ง หลาย

สถานการณ์ หลายช่วงเวลาเพ่ือขจัดความลาเอียง 

  2) การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็นเกี่ยวกับการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานผู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน

โดยตรงสามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความปรับแก้ไขความคิดกันได้ มีข้อที่พึงระวัง คือ อย่าเพ่ิงขัด

ความคิดขณะที่ผู้เรียนกาลังพูด 

    3) การพูดคุย เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถ

ด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาวิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา 

ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

    4) การใช้ค าถาม การใช้ค าถามเป็นเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู้ แต่ข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้

ว่าค าถามที่ครูใช้เป็นด้านความจ า และเป็นเชิงการจัดการทั่ว ๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะถามง่ายแต่ไม่ท้าทายให้ 

ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจและเรียนรู้ให้ลึกซ้ึง การพัฒนาการใช้ค าถามให้มีประสิทธิภาพแม้จะเป็นเรื่องที่ยาก 

แต่สามารถท าได้ผลรวดเร็วขึ้น หากผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน โดยท าการประเมินเพ่ือ 

พัฒนาให้แข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังได้น าเสนอวิธีการฝึกถามให้มีประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังนี้ 

   วิธีที่ 1 ให้ค าตอบที่เป็นไปได้หลากหลาย เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นเปลี่ยนการถาม 

แบบความจ าให้เป็นคาถามที่ต้องใช้การคิดบ้าง เพราะมีคาตอบที่เป็นไปได้หลายคาตอบ (แต่พึงระวังว่าการใช้

ค าถามแบบนี้ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรู้ มีความเข้าใจพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้เรียนรู้มาแล้ว) ค าถาม

แบบนี้ท าให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจว่าคาตอบใดถูก หรือใกล้เคียงที่สุดเพราะเหตุใด และที่ไม่ถูกเพราะเหตุใด 

นอกจากนี้ การใช้ค าถามแบบนี้จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ยิ่งขึ้นอีก หากมีกิจกรรมให้ผู้เรียนท าเพ่ือพิสูจน์ค าตอบ 

      วิธีที่ 2 เปลี่ยนค าถามจ าให้เป็นประโยคบอกเล่า เพื่อให้ผู้เรียนระบุว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

พร้อมเหตุผลการใช้วิธีนี้จะต้องให้ผู้เรียนได้อภิปรายกัน ผู้เรียนต้องใช้การคิดท่ีสูงขึ้นกว่าวิธีแรก เพราะผู้เรียน 

จะต้องยกตัวอย่างสนับสนุนความเห็นของตน เมื่อให้ประโยคท่ีผู้เรียนจะต้องสะท้อนความคิดเห็น ผู้เรียน

จะต้องปกป้องหรืออธิบายทัศนะของตน การฝึกด้วยวิธีการนี้บ่อย ๆ จะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ฟังที่ดี มี

จิตใจเปิดกว้างพร้อมรับฟังและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นผ่านกระบวนการอภิปรายครูใช้วิธีการนี้กดดันให้เกิด

การอภิปรายอย่างมีคุณภาพสูงระหว่างเด็กต่อเด็ก และให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแก่ทุกคนในชั้นเรียน 
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      วิธีที่ 3 หาสิ่งตรงกันข้าม หรือสิ่งที่ใช่/ถูก สิ่งที่ไม่ใช่/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใช้ได้ดีกับ 

เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น จ านวนในวิชาคณิตศาสตร์ การสะกดค า โครงสร้างไวยากรณ์ในวิชาภาษา เป็นต้น 

เมื่อได้รับค าถามว่าท าไมท าเช่นนี้ถูกแต่ท าเช่นนี้ผิด หรือท าไมผลบวกนี้ถูก แต่ผลบวกนี้ผิด หรือท าไมประโยคนี้ 

ถูกไวยากรณ์ แต่ประโยคนี้ผิดไวยากรณ์ เป็นต้น จะเป็นโอกาสให้ผู้เรียนคิดและอภิปรายมากกว่าเพียงการถาม 

ว่าท าไมโดยไม่มีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใช้กับการท างานคู่มากกว่าถามทั้งห้อง แล้วให้ยกมือตอบ 

      วิธีที่ 4 ให้ค าตอบประเด็นสรุปแล้วตามด้วยค าถามให้คิด เป็นการให้ผู้เรียนต้องอธิบาย 

เพ่ิมเติม 

      วิธีที่ 5 ตั้งค าถามจากจุดยืนที่เห็นต่าง เป็นวิธีที่ต้องใช้ความสามารถมากท้ังผู้สอนและ

ผู้เรียนเพราะมีประเด็นที่ต้องอภิปรายโต้แย้งเชิงลึก เหมาะที่จะใช้อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมปัญหาสุขภาพปัญหาเชิงจริยธรรม เป็นต้นนอกจากนี้ การใช้ Bloom’s Taxonomy เป็น

กรอบแนวคิดในการตั้งค าถาม ก็เป็นวิธีการที่ดีในการเก็บข้อมูลการเรียนรู้จากผู้เรียนพัฒนาการด้านทักษะการ

เขียนได้อีกด้วย 

    5) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals) เป็นรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ 

ให้ผู้เรียนเขียนตอบกระทู้ หรือค าถามของครู ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความรู้ ทักษะที่ก าหนดในตัวชี้วัด การ 

เขียนสะท้อนการเรียนรู้นี้ นอกจากท าให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือ 

ประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย 

    6) การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือ

กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้

ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การท า

โครงการ/โครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสร้างแบบจ าลองการท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลอง

วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) การ

ประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรม ดังนี้ 

      6.1) ภาระงานหรือกิจกรรมที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน เช่น การทดลอง

วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการการแสดงละคร แสดงการเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร การประดิษฐ์ การ

ส ารวจ การน าเสนอ การจัดท าแบบจ าลอง เป็นต้น ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินวิธีการทางานที่เป็น

ขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน 

      6.2) ภาระงานหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างลักษณะนิสัย เช่น การรักษาความสะอาด 

การรักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น จะประเมินด้วยวิธีการสังเกต จดบันทึก

เหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 
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      6.3) ภาระงานที่มีลักษณะเป็นโครงการ/โครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติ

และผลงานที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ จึงควรมีการประเมินเป็นระยะ ๆ เช่น ระยะก่อนด าเนินโครงการ/ 

โครงงาน โดยประเมินความพร้อมการเตรียมการและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน ระยะระหว่างด าเนิน 

โครงการ/โครงงาน จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ และการปรับปรุง 

ระหว่างการปฏิบัติ ส าหรับระยะสิ้นสุดการด าเนินโครงการ/โครงงาน โดยการประเมินผลงานผลกระทบและ 

วิธีการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ/โครงงาน 

      6.4) ภาระงานที่เน้นผลผลิตมากกว่ากระบวนการข้ันตอนการท างาน เช่น การจัดท า

แผนผังแผนที่ แผนภูมิกราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เป็นต้น อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานก็ได้ 

ในการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ประกอบการประเมิน เช่น แบบมาตรประมาณ

ค่าแบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติ เป็นต้น 

    7) การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสมงานเป็นการเก็บ

รวบรวมชิ้นงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน เช่น แฟ้มสะสมงานที่แสดง 

ความก้าวหน้าของผู้เรียน ต้องมีผลงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน หากเป็นแฟ้ม 

สะสมงานดีเด่นต้องแสดงผลงานที่สะท้อนความสามารถของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องแสดงความคิดเห็นหรือ 

เหตุผลที่เลือกผลงานนั้นเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน แนวทางในการจัดทาแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 

      7.1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน ว่าต้องการสะท้อนเกี่ยวกับความก้าวหน้า

และความส าเร็จของผู้เรียนในเรื่องใดด้านใด ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ 

      7.2) วางแผนการจัดท าแฟ้มสะสมงานที่เน้นการจัดทาชิ้นงาน ก าหนดเวลาของการจัดท า

แฟ้มสะสมงานและเกณฑ์การประเมิน 

      7.3) จัดท าแผนแฟ้มสะสมงานและดาเนินการตามแผนที่ก าหนด 

      7.4) ให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

   7.5) ให้มีการประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ควรประเมินแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประเมิน 

ได้แก่ ตนเอง เพ่ือนผู้สอน ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

   7.6) ให้ผู้เรียนคัดเลือกชิ้นงาน ประเมินชิ้นงานตามเงื่อนไขท่ีผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน 

ก าหนด เช่น ชิ้นงานที่ยากท่ีสุดชิ้นงานที่ชอบที่สุด เป็นต้น โดยด าเนินการเป็นระยะ อาจจะเป็นเดือนละครั้ง

หรือบทเรียนละครั้งก็ได้ 

      7.7) ให้ผู้เรียนน าชิ้นงานที่คัดเลือกแล้วจัดท าเป็นแฟ้มที่สมบูรณ์ ซึ่งควรประกอบด้วย 

หน้าปก ค าน า สารบัญชิ้นงาน แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

      7.8) ผู้เรียนต้องสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นต่อชิ้นงานหรือแฟ้มสะสมงาน 

   7.9) สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนแสดงแฟ้มสะสมงานและชิ้นงานเมื่อสิ้นภาคเรียน /ปี 
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การศึกษาตามความเหมาะสม 

    8) การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินตัวชี้วัดด้านการรับรู้ข้อเท็จจริง 

(Knowledge) ผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินนั้น ๆ เช่น 

แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก-ผิดแบบทดสอบจับคู่ แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบความเรียง 

เป็นต้น ทั้งนี้ แบบทดสอบที่จะใช้ต้องเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อมั่นได้ 

(Reliability) 

    9) การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ และ

เจตคติที่ควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็นล าดับขั้นจากต่ าสุดไปสูงสุด ดังนี้ 

      9.1) ขั้นรับรู้ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารู้จัก เต็มใจ สนใจ 

   9.2) ขั้นตอบสนอง เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงว่าเชื่อฟัง ท าตาม อาสาท า พอใจที่ 

จะท า 

   9.3) ขั้นเห็นคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออก 

โดยการกระท าหรือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือท ากิจกรรมที่ตรงกับความ

เชื่อของตน ท าด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและปฏิเสธที่จะกระท าในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตน 

      9.4) ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย 

เปรียบเทียบ จนเกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง 

      9.5) ขั้นสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะประพฤติปฏิบัติ 

เช่นนั้นอยู่เสมอในสถานการณ์เดียวกัน หรือเกิดเป็นอุปนิสัยการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย ควรใช้การ 

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นหลัก และสังเกตอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ทั้งนี้ อาจใช้ 

เครื่องมือการวัดและประเมินผล เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม 

แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เป็นต้นนอกจากนี้ อาจใช้แบบวัดความรู้และความรู้สึกเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

เพ่ิมเติม เช่น แบบวัดความรู้โดยสร้างสถานการณ์เชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 

แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น 

  10) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วยวิธีการที่ 

หลากหลายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จึง 

ควรใช้การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน ภาระงาน 

(Tasks) ควรสะท้อนสภาพความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากกว่าเป็นการปฏิบัติกิจกรรมทั่ว ๆ ไป 

 ดังนั้น การประเมินตามสภาพจริงจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลไปด้วยกันและก าหนด

เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 
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    11) การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเองนับเป็น

ทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะท าให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้ 

อย่างไร และผลงานที่ท านั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ 

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้การประเมินตนเองของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จได้ดีจะต้องมีเป้าหมาย

การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีเกณฑ์ที่บ่งบอกความส าเร็จของชิ้นงาน/ภาระงานและมาตรการการปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

เป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดชัดเจนและผู้เรียนได้รับทราบหรือร่วมก าหนดด้วย จะท าให้ผู้เรียนทราบว่า 

ตนถูกคาดหวังให้รู้อะไร ท าอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรู้ตามความคาดหวังนั้น หลักฐานที่มีคุณภาพ 

ควรมีเกณฑ์เช่นไรเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนพิจารณาประเมิน ซึ่งหากเกณฑ์เกิดจากการท างานร่วมกันระหว่าง 

ผู้เรียนกับผู้สอนด้วยจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การที่ผู้เรียนได้ใช้การประเมินตนเอง

บ่อย ๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินที่ชัดเจนนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินได้ค่อนข้างจริงและ

ซื่อสัตย์ ค าวิจารณ์ ค าแนะน าของผู้เรียนมักจะจริงจังมากกว่าของครู การประเมินตนเองจะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 

หากผู้เรียนทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและตั้งเป้าหมายการปรับปรุงแก้ไขของตน แล้วฝึกฝน พัฒนาโดยการ

ดูแลสนับสนุนจากผู้สอนและความร่วมมือของครอบครัวเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ 

เช่น การอภิปราย การเขียนสะท้อนผลงาน การใช้แบบส ารวจการพูดคุยกับผู้สอน เป็นต้น 

   12) การประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่

น่าจะน ามาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่า 

ชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขาก าลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน 

ฉะนั้น ผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมินการที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียน 

เข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึกผู้เรียน โดยผู้สอนอาจหาตัวอย่าง เช่น งานเขียน ให้นักเรียนเป็นกลุ่ม 

ตัดสินใจว่าควรประเมินอะไร และควรให้ค าอธิบายเกณฑ์ที่บ่งบอกความส าเร็จของภาระงานนั้นจากนั้นให้ 

ผู้เรียนประเมินภาระงานเขียนที่เป็นตัวอย่างนั้นโดยใช้เกณฑ์ที่ช่วยกันสร้างข้ึน หลังจากนั้นครูตรวจสอบการ 

ประเมินของผู้เรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่ประเมินเกินจริงการใช้การประเมินโดยเพื่อนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิดการประเมินรูปแบบนี้ กล่าวคือ ผู้เรียน 

ต้องรู้สึกผ่อนคลาย เชื่อใจกัน และไม่อคติ เพ่ือการให้ข้อมูลย้อนกลับจะได้ซื่อตรง เป็นเชิงบวกท่ีให้ประโยชน์ 

ผู้สอนที่ให้ผู้เรียนท างานกลุ่มตลอดภาคเรียนแล้วใช้เทคนิคเพ่ือนประเมินเพ่ือนเป็นประจ า จะสามารถพัฒนา 

ผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เก่งขึ้นได้ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
 

  
Slide 13 Slide 14 

  
Slide 15 Slide 16 

  
Slide 17 Slide 18 

 

 



การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ92 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
 

  
Slide 25 Slide 26 

  
Slide 27 Slide 28 

  
Slide 29 Slide 30 

 

 



การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ94 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดว้ยกระบวนการ PLC  
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ใบงานที่ 5 
การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล..................................................... สพป./สพม............................................................ เลขที่................. 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าวิเคราะห์ผลสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียนในแต่ละรายวิชาตามตารางท่ี
ก าหนด(ใช้คู่กับ Testblueprint ฉบับของเขตพ้ืนที่) จากนั้นน าปัญหาในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมา
ด าเนินการด้วยกระบวนการ PLC  
ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา คณิตศาสตร์ ข้อสอบจ านวน 20 ข้อ 100 คะแนน 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนรายมาตรฐาน ล าดับปัญหา 
จ านวนและ
พีชคณิต 
 

ค 1.1 ป 4/1    
ค 1.1 ป 4/11   
ค 1.1 ป 5/8   
ค 1.1 ป 6/1   
ค 1.1 ป 6/7   
ค 1.1 ป 6/8   
ค 1.1 ป 6/11   
ค 1.1 ป 6/12   
ค 1.2 ป 6/1    

การวัด  
และเรขาคณิต  

ค 2.1 ป 4/1    
ค 2.1 ป 5/1   
ค 2.1 ป 5/2   
ค 2.1 ป 6/1   
ค 2.1 ป 6/2   
ค 2.1 ป 6/3   
ค 2.2 ป 5/2    
ค 2.2 ป 6/4   

สถิติและความ
น่าจะเป็น  

ค 3.1 ป 5/1    
ค 3.1 ป 6/1   

รวมคะแนน     

หมายเหตุ ล าดับปัญหาเร่งด่วนคือ เรียงตัวชี้วัดทีน่ักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ตามล าดับ 



การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ101 
 
ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา ภาษาไทย ข้อสอบจ านวน 34 ข้อ 100 คะแนน 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนรายมาตรฐาน ล าดับปัญหา 

การอ่าน 
 

ท 1.1 ป 6/2    
ท 1.1 ป 6/4   
ท 1.1 ป 6/5   
ท 1.1 ป 6/7   

การเขียน ท 2.1 ป 6/6    
ท 2.1 ป 6/2   
ท 2.1 ป 6/5   
ท 2.1 ป 6/8   

การฟัง การดู 
และการพูด 

ท 3.1 ป 6/2    
ท 3.1 ป 6/3   

หลักการใช้ 
ภาษาไทย 

ท 4.1 ป 6/1    
ท 4.1 ป 6/2   
ท 4.1 ป 6/3   
ท 4.1 ป 6/4   
ท 4.1 ป 6/5   
ท 4.1 ป 6/6   

วรรณคดีและ 
วรรณกรรม 

ท 5.1 ป 5/2    
ท 5.1 ป 6/1   
ท 5.1 ป 6/3   
ท 5.1 ป 6/6   

 

หมายเหตุ ล าดับปัญหาเร่งด่วนคือ เรียงตัวชี้วัดทีน่ักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ตามล าดับ 
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ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ข้อสอบจ านวน 25 ข้อ 100 คะแนน 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนรายมาตรฐาน ล าดับปัญหา 
วิทยาศาสตร์ 

ชีวภาพ 
 

ว 1.1 ป 5/3    
ว 1.2 ป 4/1   
ว 1.2 ป 6/1   
ว 1.2 ป 6/3   
ว 1.3 ป 4/4   
ว 1.3 ป 5/2   

วิทยาศาสตร์ 
กายภาพ 

ว 2.1 ป 4/3    
ว 2.1 ป 4/4   
ว 2.1 ป 5/1   
ว 2.1 ป 5/4   
ว 2.1 ป 6/1   
ว 2.2 ป 4/1   
ว 2.2 ป 5/1   
ว 2.2 ป 5/4   
ว 2.2 ป 6/1   
ว 2.3 ป 4/1   
ว 2.3 ป 5/2   

วิทยาศาสตร์ 
โลก และอวกาศ 

ว 3.2 ป 5/2    
ว 3.2 ป 5/3   
ว 3.2 ป 6/1   

เทคโนโลยี 
 

ว 4.2 ป 4/2    
ว 4.2 ป 6/2   
ว 4.2 ป 6/4   

รวม     
 

หมายเหตุ ล าดับปัญหาเร่งด่วนคือ เรียงตัวชี้วัดทีน่ักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ตามล าดับ 

 



การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ103 
 
 

 

ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา อังกฤษ ข้อสอบจ านวน 40 ข้อ 100 คะแนน 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนรายมาตรฐาน ล าดับปัญหา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
 

ต 1.1 ป 6/3    
ต 1.1 ป 6/4   
ต 1.2 ป 6/1    
ต 1.2 ป 6/2   
ต 1.2 ป 6/3   
ต 1.2 ป 6/4   
ต 1.2 ป 6/5   
ต 1.3 ป 6/1    
ต 1.3 ป 6/2   
ต 1.3 ป 6/3   

ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.1 ป 6/2    
ต 2.2 ป 6/1    
ต 2.2 ป 6/2   

ภาษากบัความ 
สัมพันธก์ับชมุชนและโลก 

ต 4.1 ป 6/1    

รวม     
 

หมายเหตุ ล าดับปัญหาเร่งด่วนคือ เรียงตัวชี้วัดทีน่ักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ตามล าดับ 
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จากตารางวิเคราะห์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้.................... มีล าดับปัญหาเร่งด่วน เรียงตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ค่าเฉลี่ยต่ าไปหามาก) ในภาพรวมของ

โรงเรียน สรุปเป็นปัญหา/ อุปสรรค สาเหตุของปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ภายในภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ค่าเฉลี่ย ( X )  
ผลการทดสอบวินิจฉัย 

สาเหตุที่ท าให้มีผลการประเมินเช่นนี้ 
(ด้านการบริหารจัดการ, ด้านตัวครู  

การเรียนการสอน,ด้านผู้เรียน, ปัจจัยอื่นๆ) 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงให้นักเรียนพัฒนา 
(ต้องเป็นแนวทาง/วิธีการที่สามารถปฏิบัติได้จริง ในภาค

เรียนที่ 2/2563นี้) 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ลงชื่อ............................................ครูผู้สอน/ผู้วิเคราะห์ข้อมูล 
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ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา................ 
ครั้งที่ ....../2564 

ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................................................... 
วัน เดือน ปี เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด จ านวนชั่วโมง/นาที สถานที่ 

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

สมาชิก PLC  บทบาท ลงช่ือ 
1. Model Teacher  
2. Buddy Teacher  
3. Buddy Teacher  
4. Buddy Teacher  
5. Administrator  
    

กิจกรรมที่ท า ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ตรวจสอบแผนการ
เรียนรู ้
 นัดหมายสังเกตการณ์
การจัดการเรยีนรู ้
 สะท้อนผล 
 อ่ืนๆ 

ประเด็นปัญหาที่จะ
พัฒนา (เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน) 

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

สาเหตุของปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ความรู้/หลักการที่
น ามาใช้ 

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

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
 

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

การน าผลที่ได้ไปใช้ ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 (log book) 
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เอกสารแนบ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แบบสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 นวัตกรรม/กลวิธีการสอน 
 อ่ืนๆ ระบุ.........................................................................................................  

 
การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 รับทราบการด าเนินการจัดกิจกรรม PLC รายวิชา...........................ระดับชั้น................................................ 
 
 
       ลงชื่อ 
             (....................................................) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... 
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ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

 

PLC ครั้งที่ ............................เรื่อง............................................................................................................. 
ระดับชั้นที่จัดการเรียนรู้......................รายวิชา........................................................................................... 
ครั้งที่.......................ภาคเรียนที่.......................................วัน/เดือน/ปี....................................................... 
เริ่มด าเนินการเวลา.......................น.เสร็จสิ้นเวลา.........................น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น...............ชั่วโมง 
บันทึกกิจกรรม  ชั่วโมงท่ี............................................................................................................................ 
 

บทบาทหน้าที่ Model Teacher บทบาทหน้าที่ Buddy Teacher 
น าเสนอประเด็นปัญหา ความเห็นต่อประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
............................................................................. ......... 

ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
............................................................... ....................... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
...................................................................................... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 

น าเสนอสาเหตุ 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 

บทบาทหน้าที่ Model Teacher บทบาทหน้าที่ Buddy Teacher 
น าเสนอหลักการที่น ามาใช้ 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
............................................................................ .......... 

ความเห็นต่อหลักการที่น ามาใช้แก้ปัญหาและสาเหตุ 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. .....
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 

 (log book) 
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ต่อ 
นัดหมายคาบท่ีจะนิเทศการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................. ..... 
ผลการจัดการเรียนรู้ ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
- ด้านความรู้ 
.................................................................... .................. 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
............................................................... ....................... 
- ด้านทักษะและกระบวนการ 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 

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

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

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

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

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

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

................................................................................. ..... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
..................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
.................................................................................................................................................. .............................. 
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ลงช่ือคณะกรรมการ PLC ชั่วโมงที่............................................ 
 

สมาชิก PLC  บทบาท ลงช่ือ 
1. Model Teacher  
2. Buddy Teacher  
3. Buddy Teacher  
4. Buddy Teacher  
5. Buddy Teacher  
6. Administrator  

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึก 
                                 (....................................................) 
      ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ...................................................... 
 
 

ลงชื่อ      
                                 (....................................................) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 

ลงชื่อ      
                                 (....................................................) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


