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7. การบรหิารจัดการหลักสตูร  

การจัดทำและทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

หลักสูตรสถานศึกษาคือ กลไกหลักในการขับเคลื ่อนและดำเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุผล 
ตามเปาหมายและจุดเนนของสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงตองมีการวางระบบการสราง
ความรูความเขาใจใหบุคลากรในระบบนิเวศทางการศึกษาใหสามารถเขาถึงและเขาใจความสำคัญ พรอมทั้ง 
มีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ อยางเหมาะสม มีการเตรียมความพรอม วางแผนและศึกษาขอมูลบริบทรอบดาน
อยางครอบคลุมชัดเจน สรางเครือขายความรวมมือจากภาคสวนที่สำคัญ รวมทั ้งอาจจัดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็นจากผูเรียน ผู ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ผู แทน
ภาคเอกชน และผูแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเตรียมพรอมสำหรับการติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเปนหลักสูตรที่ใชบริบทจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผูเรียน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณของชุมชน สังคม ประเทศไทย และโลก สถานศึกษา
สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ดังแสดงในแผนภาพตอไปน้ี 
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แผนภาพแสดงการจัดทำและทดลองใชหลกัสตูรสถานศกึษาฐานสมรรถนะ 
   
 
 
 

พัฒนา
บุคลากร 

 - ระบบ  
  วิธีการ 

 - ชุดความรู 

1. เตรียมความพรอม 
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

ความ
พรอม
ของ

บุคลากร 

ขอมูล
บริบท 

 

(ราง)  
กรอบ

หลักสูตรฯ 
 

แนวคิด
สำคัญ 

 

2. รางหลักสตูรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
และตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 

- รางหลักสูตรตามองคประกอบท่ีกำหนด 
- ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ของหลักสูตร 
- ตรวจสอบเพ่ือใหการรับรอง 

4. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
- เก็บรวบรวมขอมูลการใชหลักสูตร    
- ประเมินผลการใชหลักสูตร  
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณ 

3. นำหลกัสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช 
และปรบัปรุง 

- สรางความเขาใจ และวางระบบการนำหลักสูตรไปใช 
- ออกแบบโครงสรางรายวิชา รายวิชา/ กิจกรรม 
  หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู และปรับปรุง 

 บริหารจัดการ
หลักสูตร 

- จัดระบบ 
  กลไก 
  การบริหาร   
  สถานศึกษา 
- บริหาร 
  จัดการ 
  หลักสูตร 
- ประกัน 
  คุณภาพ 
  ภายใน 
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  การจัดทำและทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะใหมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของ     
การดำเนินการในแตละขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

  1) แตงต้ังคณะกรรมการ 
  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแตงตั้งคณะบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบ 
การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะจากภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผูที่ยอมรับ 
ในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะและพรอมเปลี่ยนแปลง  
  2) จัดทำขอมูลความตองการจำเปนตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และสถานการณ
ปจจุบัน 
       จัดทำขอมูลความตองการจำเปนของผู เร ียนแตละระดับ และจุดเนนตามบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะใหความสำคัญกับการพัฒนาใหผูเรียนนำ 
สิ่งที่ไดเรียนรูไปใชไดจริงในการดำเนินชีวิต บริบทของสถานศึกษาจึงเกี่ยวของโดยตรงกับผูเรียน ทั้งสวนที่เปน
สถานการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน หรือการใชชีวิตในอนาคตของผูเรียน รวมทั้งสถานการณของ
ประเทศและโลกปจจุบันที่บงบอกถึงสมรรถนะที่ผูเรียนตองมีเพ่ือการใชชีวิตในอนาคต 
  3) ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
       ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบดวย 1) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 2) การจัด 
การเรียนรูฐานสมรรถนะ และ 3) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ  
มีความสอดคลองและสัมพันธกันตลอดแนว เพื ่อทำความเขาใจในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
อันจะนำมาสูการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
  4) ศึกษา (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... 
       ศึกษา (ราง) กรอบหลักสูตรฯ ซึ่งมีองคประกอบสำคัญ ไดแก วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะหลัก 6 ดาน และสาระการเรียนรู ซึ่งในชวงชั้นที่ 1 ประกอบดวย 7 สาระ 
ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และ
ศีลธรรม และวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ  
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ขั้นตอนที่ 2 รางหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และตรวจสอบคณุภาพหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1) จัดทำ (ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และรายละเอียดของหลักสูตร ไดแก 
วิสัยทัศน พันธกิจ สมรรถนะหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค สาระการเรียนรู โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
คำอธิบายรายวิชา/ กิจกรรม การวัดและประเมินผลและเกณฑการจบการศึกษา พรอมทั้งจัดทำเอกสาร
ระเบียบการวัดและประเมินผล ใหตรงตามเปาหมายของ (ราง) กรอบหลักสูตรฯ ที่กำหนด ตามขั้นตอนตอไปน้ี 

   1.1) วิเคราะหเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 ของ (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... กับบริบทของสถานศึกษาที่ดำเนินการไวขั ้นตอนที่ 1 เพื่อปรับ หรือเพิ่มเติม 
ผลลัพธการเรียนรู ชวงชั้นที่ 1 ใหสอดคลองกับสภาพบริบท จุดเนน ความพรอม และความตองการของ
สถานศึกษา และความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียน 

    1.2) กำหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยศึกษากรอบโครงสรางเวลาเรียนของ 
(ราง) กรอบหลักสูตรฯ สมรรถนะหลัก และผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 ตามสาระการเรียนรู แลวพิจารณา
จัดทำรายวิชา และเวลาเรียน ใหสอดคลองกับบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา  
   กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ไดกำหนดแนวการจัดโครงสรางเวลาเรียน
ของสถานศึกษา ในลักษณะการกำหนดชวงเวลาที่ยืดหยุน เพ่ือใหสถานศึกษาไดพิจารณากำหนดโครงสรางเวลา
ในการจัดการเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุสมรรถนะตามกรอบหลักสูตรฯ และตามผลการวิเคราะห
บริบทและจุดเนนของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถนำโครงสรางตอไปนี้ ไปพิจารณาและดำเนินการจัด
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหลักการ ดังน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    1. ยึดสมรรถนะหลักและผลการวิเคราะหบริบทและจุดเนนของสถานศึกษาเปนเปาหมาย
ของการพัฒนาผูเรียนและการจัดเวลาในการเรียนรู 
    2. พัฒนาผูเรียนตามความสามารถ ความตองการ ความสนใจและเสนทางการเรียนรู 
ของผูเรียน     
    3. ยืดหยุนตามบริบทและระบบนิเวศทางการศึกษา (Ecosystem) ของแตละโรงเรียน 
    4. บูรณาการการจัดการเรียนรู ทั้งภายในสาระการเรียนรูและขามสาระการเรียนรู 
     5. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของชวงวัยและจุดเนนการจัดการศึกษา ชวงชั้นที่ 1 
(ชั ้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3) มีจุดเนนของชวงวัย ไดแก อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีทักษะการคิด 

จัดทำ (ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
และรายละเอียดของหลักสตูร 

ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  
และคณะกรรมการขับเคลื่อนพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา  

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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ขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย และจุดเนนของการจัดการศึกษาเพื่อเปน
ฐานการเรียนรูและสรางสุขภาวะของผูเรียน  

 

หมายเหตุ   สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนแตละสาระการเรียนรูไดตามบริบทและความเหมาะสม  
               โดยคำนึงถึงการบรรลุผลลัพธการเรียนรูของสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สาระการเรียนรู/ กิจกรรม  

 

เวลาเรียน  
ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) 

เวลาเรียน 
รายสาระการเรียนรู 

เวลาเรียนบรูณาการ 
ขามสาระการเรียนรู 

เวลาเรียนรวม 

• สาระการเรียนรู    

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร 
- ภาษาอังกฤษ 

15 – 20% 
15 – 20% 
15 – 20% 

 
 

45 – 55% 
 

- ศิลปะ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ประวัติศาสตร หนาที่พลเมอืง และศีลธรรม 
- วิทยาศาสตร และระบบธรรมชาติ 

 

ไมเกิน 10% 
 

 

25 – 45% 35 – 45% 
 

• กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเนนและบริบท           
ของสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน หรือ
ใชเสริมเวลาในสาระการเรียนรูที่ตองการเนน)  

 
10% 

 
10% 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน 800 ชั่วโมง/ ป 
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   การกำหนดรายวิชาในแตละชั้นป สามารถกำหนดรายวิชาตามสาระการเรียนรูเปน ๗ รายวิชา 
หรือสามารถจัดรายวิชาบรูณาการสาระการเรียนรูตาง ๆ เขาดวยกันได เชน  
      

ตัวอยางรายวิชา 
ตัวอยางที่ ๑ ตัวอยางที่ ๒ 

• ภาษาไทย 
• คณิตศาสตร 
• ภาษาอังกฤษ 
• ศิลปะ 
• สุขศึกษาและพลศึกษา  
• ประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 
• วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 

• ภาษาไทย 
• คณิตศาสตร 
• ภาษาอังกฤษ 
• ชีวิตและสังคม (บูรณาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ ประวัติศาสตร หนาทีพ่ลเมืองและ
ศีลธรรม) 

• ธรรมชาติรอบตัว (สุขศึกษา ศิลปะ 
วิทยาศาสตร และระบบธรรมชาติ) 

สรางรายวิชา 
ตามโครงสรางรายวิชาตามกรอบหลักสูตรฯ 

สรางรายวิชา 
บูรณาการสาระการเรียนรูตาง ๆ เขาดวยกัน 

 
     1.3) กำหนดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา การกำหนดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 
กำหนดจากขอมูล 

- ความตองการจำเปนของผูเรียนในช้ันป 
- จุดเนนตามบริบทของสถานศึกษาที่ไดจัดทำในขั้นตอนที่ 1 

- คำบรรยายพฤติกรรมระดับการพัฒนาของสมรรถนะหลักที่เกี่ยวของ  
ในสวนนี้ใหพิจารณาจากสมรรถนะหลักที่แสดงไวในตารางความสัมพันธระหวาง

สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ เชน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กำหนดสมรรถนะหลักที่เกี่ยวของไว  
6 สมรรถนะ แลวจึงไปเลือกคำบรรยายพฤติกรรมจากสมรรถนะหลักที่เกี่ยวของ สถานศึกษาสามารถกำหนด
ระดับการพัฒนาไดตามความพรอมของผูเรียน เชน ผูสอนที่รับผิดชอบจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 สามารถใชพฤติกรรมบงช้ีหลักในระดับที่ 1 ถึง 3 หรือมากกวาน้ัน 

- ผลลัพธการเรียนรูชวงช้ันที่ 1 ของสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ  
- ผลลัพธการเรียนรูชวงช้ันที่ 1 ของสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ  

 
 
 
 
0 
  
 
 
 
       

ความตองการ
จำเปนของ

ผูเรียน 

จุดเนนตาม
บริบทของ
สถานศึกษา 

ระดับการพัฒนา
ของสมรรถนะ 
ที่เก่ียวของ 

ผลลัพธการเรยีนรูชวงชั้นที่ ๑ 
สาระการเรียนรู ... 

ผลลัพธการเรยีนรูรายวิชา ป.๑ ผลลัพธการเรยีนรูรายวิชา ป.2 ผลลัพธการเรยีนรูรายวิชา ป.3 
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    ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา เปนความคาดหวังวาผูเรียนจะกระทำได โดยระบุสมรรถนะหลัก 
ที่เก่ียวของ สมรรถนะเฉพาะ (ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน) และสถานการณ  
  การบรรลุผลลัพธการเรียนรู เมื ่อจบชวงชั ้นที ่ ๑ กำหนดใหผู เรียนใชเวลาเรียนภายใน  ๓ ป  
ซึ่งสถานศึกษาสามารถจะกำหนดผลลัพธการเรียนรูแตละป ไตลำดับจากงายไปยาก หรือผลลัพธการเรียนรู
เหมือนกันในแตละป แตมีความเขมขนของสมรรถนะเฉพาะ ระดับการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสถานการณ 
ที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น   
     1.4) จัดทำคำอธิบายรายวิชา 

              จัดทำคำอธิบายรายวิชา โดยนำผลลัพธการเรียนรูรายวิชาชั้นป มาเขียนเปนคำอธิบาย
รายวิชา ซึ่งสามารถเขียนไดหลายลักษณะ มีองคประกอบที่สำคัญ ดังน้ี  

          1.4.1) ชื ่อรายวิชา สำหรับชื ่อรายวิชา สถานศึกษาสามารถกำหนดไดตาม 
ความเหมาะสม ทั้งน้ี ตองสื่อความหมายไดชัดเจน สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูช้ันป 

         1.4.2)  เวลาเรียน 
         1.4.3) ขอความที่เปนการระบุรายละเอียดของความรู ทักษะ เจตคติและคานิยม 

ที่ผู เรียนตองใชรวมกันเพื่อใหบรรลุความสามารถที่คาดหวังดังกลาวมาเขียนเรียบเรียงเปนคำอธิบายรายวิชา  
ซึ่งประกอบดวย   
        - ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่แสดงรายละเอียดพฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะหลัก 
โดยระบุวาผูเรียนทำอะไรได อยางไร ในระดับใด ในเง่ือนไขใด สถานการณใด  
        - สมรรถนะเฉพาะ ซึ่งประกอบดวย ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เช่ือมโยงกัน 
       - สถานการณและบริบทการเรียนรู  ที่ใชในการจัดการเรียนรูผานรูปแบบ สื่อ 
วิธีการที่หลากหลายอยางเหมาะสม  
          ทั้งน้ี อาจมีการกำหนดรายละเอียดอื ่น ๆ ที ่สถานศึกษาเห็นวาสำคัญจำเปน เชน  
แนวทางการวัดและประเมินผลที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และเครื่องมือ นอกจากน้ี การคำอธิบายรายวิชา 
ควรเขียนใหมีความกระชับ อาจแบงยอหนา หรือไมแบงยอหนาก็ได แตตองมีความชัดเจนเพียงพอในการนำไป
ออกแบบหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู  

 2) ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 
    เมื่อจัดทำรางหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว ควรมีการพิจารณาคุณภาพ ความถูกตอง 
เหมาะสม โดยสามารถทำไดหลายวิธี เชน การใหผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบ หรือการรับฟงความคิดเห็นจาก 
ผูที่เกี่ยวของ เพ่ือนำขอมูลที่ไดมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

 3) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พิจารณาใหความเหน็ชอบ 
        นำเสนอ (ราง) หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล ตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ หากมี
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ใหนำขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาปรับปรุง (ราง) หลักสูตรสถานศึกษา 
ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนย่ิงขึ้นกอนการอนุมัติใชหลักสูตร และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แลว ใหจัดทำเปนประกาศ หรือคำสั่ง เรื ่อง ใหใชหลักสูตร
สถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเปนผูลงนาม หรือผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูลงนามเพียงผูเดียว หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เห็นชอบ 
 



153 
 

 

 ขั้นตอนที่ 3 นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 1) นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช 

          นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะซึ ่งไดกำหนดคำอธิบาบรายวิชาไวแลวไปจัดทำ
โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพื ่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
ตามเปาหมาย 
 

 
 

  1.1) จัดทำโครงสรางรายวิชา 
จัดทำโครงสรางรายวิชา เพื ่อชวยใหเห็นภาพรวมของรายวิชาประกอบดวย  

ช่ือหนวยการเรียนรู และเวลาเรียนของแตละหนวย โดยมีขอคำนึงในการจัดทำโครงสรางรายวิชา ดังน้ี 
 การจัดลำดับหนวยการเรียนรู ใหพิจารณาจากลำดับของการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 

ใหมีความตอเนื่องจากงายไปยาก จากใกลตัวไปไกลตัวเพื่อใหผูเรียนไดสั่งสม ความรู ทักษะ เจตคติ/ คานิยม 
และนำสิ่งที่ไดรับมาพัฒนาสมรรถนะหลักอยางคอยเปนคอยไป โดยเนนการประเมินเพื่อพัฒนาความกาวหนา  
โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพ และธรรมชาติของผูเรียนเปนสำคัญ ทั้งนี้ พึงตระหนักวาการจัดการเรียนรู
ฐานสมรรถนะมุงใหผูเรียนคนพบตัวเอง ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจมีศักยภาพ ความถนัด หรือความตองการจำเปน
แตกตางกัน การจัดลำดับหนวยการเรียนรูที่ดี จะทำใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามลำดับขั้นไดจริง แตการให
ความชวยเหลือผูเรียนเทาที่จำเปนตามความแตกตางของผูเรียนแตละคนก็มีความสำคัญอยางย่ิง เพราะจะทำให
ผู เรียนสามารถบรรลุสมรรถนะหลักที ่เปนเปาหมายได แมจะใชเวลาเรียน หรือวิธีการที ่แตกตางกัน และ 
ลดความเสี่ยงของการสูญเปลาทางการเรียนรูที่จะหยุดชะงักลงเมื่อผูเรียนยังไมบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่จำเปน
ตอการเรียนรูในขั้นตอไป 

 ความเช่ือมโยงของหนวยการเรียนรูที่จัดขึ้นวามีความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกันอยางไร 
เปนลำดับขั ้นตอนหรือไม หรือสามารถเรียนรู แบบแยกสวนได รวมทั ้งหลักฐานการเรียนรู ของรายวิชา  
มีความสัมพันธกับหนวยการเรียนรู แตละหนวยที่จัดขึ ้นหรือไม อยางไร ซึ ่งจะนำมาสูการจัดการเรียนรู 
ที่มีความหมาย และกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดเช่ือมโยงและบูรณาการอยางเปนระบบ 

 การกำหนดเวลาเรียนของแตละหนวยการเรียนรู พิจารณาจากเวลา ความเขมขน
ของผลลัพธการเรียนรูเชิงสมรรถนะ โดยเวลาเรียนที่กำหนดขึ้นอาจตองพิจารณาวา นอกจากจะเปนเวลาเรียน
ในหองเรียนที่กำหนดตามโครงสรางเวลาเรียนแลว อาจมีความจำเปนที่นักเรียนจะตองการศึกษาดวยตนเอง
นอกหองเรียน หากเปนเชนนั้นครูผู สอนจะตองพิจารณาวานักเรียนจะเปนตองใชมีความเหมาะสมแลว 
ทั้งในรายวิชาของตนเอง และตองพิจารณารวมกับครูผูสอนคนอ่ืนที่รับผิดชอบจัดการเรียนรูในระดับช้ันเดียวกัน
ดวยวาเพ่ิมภาระใหกับผูเรียนจนลดประสิทธิภาพการเรียนรูหรือไมอีกดวย 

รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสรางรายวิชา 

หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู 



154 
 

 

 เมื่อนักเรียนเรียนรูหนวยการเรียนรูสุดทายจบลง นักเรียนตองบรรลุจุดมุงหมาย
ของรายวิชา กลาวคือ นักเรียนควรไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะตอยอดความชำนาญไปใชในสถานการณ
หรือบริบทที่ทาทาย และใกลเคียงกับชีวิตจริง หลังจากออกแบบหนวยการเรียนรูแลว ครูผูสอนสามารถกำหนด
ชื่อหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา หรือกิจกรรมภายในหนวยการเรียนรู โดยอาจกำหนดใหเปนช่ือ 
ที่เราความสนใจ และทาทายความสามารถของผูเรียน 

  1.2) จัดทำหนวยการเรียนรู 
            จัดทำหนวยการเรียนรู โดยพิจารณาผลลัพธการเรียนรูรายป สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะเฉพาะทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เชื่อมโยงและเกี่ยวของเปนเรื่องเดียวกันมาบูรณาการ 
เปนหนวยการเรียนรู และจัดการเรียนการสอนในลักษณะองครวม ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
กับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ได เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ  

การออกแบบหนวยการเรียนรู ตองออกแบบการจัดการเรียนรู (Learning) ควบคู 
กับการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ใหผูเรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงคการเรียนรู 
เชิงสมรรถนะ (Objective) ซึ่งเปนเปาหมายการเรียนรู  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  

1. การกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ  
สิ ่งสำคัญที ่สุดในการออกแบบหนวยการเรียนรู  คือ การกำหนดจุดประสงค 

การเรียนรูเชิงสมรรถนะ ซึ่งมีความสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูและการวัดและประเมินการเรียนรู 
ใหสอดคลองกัน จุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะมีความแตกตางจากจุดประสงคการเรียนรูทั่วไป ดังน้ี  

  ขอแตกตางของจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะกับจุดประสงคการเรียนรูแบบเดิม 

ประเด็น จุดประสงคการเรียนรู 
เชิงสมรรถนะ 

จุดประสงคการเรียนรู 

การแสดงความรู ทักษะ  
เจตคติ 

แตละขอ ระบุความรู ทักษะ เจตคติ 
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจกำหนด
ความรูเช่ือมโยงกับทักษะ หรอื
ความรูเช่ือมโยงกับเจตคติ หรือ 
ทักษะเช่ือมโยงกับเจตคติ  

จุดประสงคจะแสดงคำสำคัญ 
ดานความรู ทักษะ เจตคติ  
ซึ่งอาจจะอยูในขอเดียวกัน 
หรือแยกขอ 

สถานการณ/ บริบท/  
การแกปญหา 

ระบุสถานการณ/ บริบท/ 
การแกปญหา 

อาจระบุสถานการณ/บริบท/ 
การแกปญหา หรือไมระบุก็ได 

การแสดงพฤติกรรม 
 

แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช
การใชความรู ทักษะ เจตคติ 
ที่สะทอนถึงสมรรถนะตามระดับ
การพัฒนาของสมรรถนะหลกั 

แสดงพฤติกรรมดานใดดานหน่ึง
หรือหลายดานที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรูซึ่งอาจเปน 
ในระดับหองเรียน หรือในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะจะประกอบดวยองคประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ  
1. การแสดงความรู ทักษะ คุณลักษณะ ที่สำคัญและจำเปนสำหรับการพัฒนาผูเรียนที่เช่ือมโยงกัน 
2. งาน/ สถานการณ/ บริบท /การแกปญหา ที่ผู เรียนตองใชการบูรณาการความรู  ทักษะ และ 

คุณลักษณะ 
3. การแสดงพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงสมรรถนะของผูเรียน 
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การกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ วิเคราะหจากผลลัพธการเรียนรูรายวิชา พฤติกรรมบงชี้
ของสมรรถนะหลักตามชวงชั้นที่เกี่ยวของกับบทเรียนและสอดคลองกับระดับการพัฒนาของผูเรียน และ
สมรรถนะเฉพาะ (ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน)  

สำหรับพฤติกรรมบงชี ้ของสมรรถนะหลักนั ้นผู สอนที ่ร ับผิดชอบจัดการเรียนรู ใหก ับผู  เร ียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 สามารถใชพฤติกรรมบงช้ีหลักในระดับที่ 1 ถึง 3 หรือมากกวาน้ัน  
 
 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

2. การกำหนดการประเมินการเรียนรู และหลักฐานการเรียนรู 
เมื่อกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ สิ่งที่ตองดำเนินตอไป คือ กำหนด

หลักฐานการเรียนรู ที่สามารถใชประเมินระดับความชำนาญของผูเรียน และใหขอมูลปอนกลับในการพฒันา
ผูเรียน (Assessment as Learning) ชวยใหผูเรียนตระหนักในการเรียนรูของตน สามารถวางแผนการเรียนรู 
กำกับการเรียนรู วินิจฉัย ประเมิน และปรับปรุงการเรียนรูของตนใหพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเปดโอกาส 
ใหผูเรียนแสดงสมรรถนะผานหลักฐานการเรียนรูไดหลากหลายวิธีตามความถนัด ความชอบและศักยภาพ 
ในรูปแบบของตนเอง  

ตัวอยาง 
แบบบันทึกความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนรายบคุคล (Formative Assessment) 

วิชา ...............................................................................................................................   ชั้น ป. .............. 
ชื่อ - สกุล........................................................................................................................   เลขที่  ..............  
  

ครั้งที่ ชื่องาน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
สะทอนคิด 
ของ นร. 

การให
ขอมูล

ปอนกลับ 

การ
สนับสนุน
ชวยเหลือ 

ผลการ
ประเมินซ้ำ/

ตอยอด 

        
        
        
        
        
        

 

 
ผลลัพธการเรยีนรูรายวิชา 

พฤติกรรมบงช้ี 
ของสมรรถนะหลัก 

ตามระดับการพัฒนา 

จุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ 

สมรรถนะเฉพาะ  
(ความรู ทักษะ และ 

คุณลักษณะท่ีเชื่อมโยงกัน) 
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แบบบันทกึสรปุความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนรายหอง (Formative Assessment) 

วิชา ………………………………………………………………………………………………………….  ชั้น ป. ........................ 
หนวยการเรียนรูที่ ......... ชือ่หนวย ............................................................................................................. 
การประเมินครั้งที่ ............ : ชื่องาน .............................................. 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมินระดับการพฒันาสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ ... 

       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

แบบบันทึกสรปุผลการพฒันาของผูเรียนรายบุคคล (Summative Assessment) 
วิชา ................................................................................................................................   ชั้น ป. ............. 
ชื่อ - สกุล........................................................................................................................   เลขที่ .............. 
 

ครั้งที่ ชื่องาน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
สะทอนคิด  
ของ นร. 

การให
ขอมูล

ปอนกลับ 

การ
สนับสนุน
ชวยเหลือ 

ผลการ
ประเมินซ้ำ/

ตอยอด 
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แบบบันทกึสรปุผลการพฒันาของผูเรยีนรายหอง (Summative Assessment) 

วิชา ………………………………………………………………………………………………………….  ชั้น ป. ........................ 
หนวยการเรียนรูที่ ......... ชือ่หนวย ............................................................................................................. 
การประเมินครั้งที่ ............ : ชื่องาน .............................................. 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมินระดับการพฒันาสมรรถนะ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
    
    
    
    
    
    

 
 
หมายเหตุ  ในการประเมินฐานสมรรถนะ ผูเรียนสามารถประเมินซ้ำไดท้ังการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน      
              (Formative Assessment) และการประเมินสรุปผลการพัฒนาของผูเรียน (Summative Assessment)   

 
 3. การกำหนดการจัดการเรียนรู 

หลังจากที่ผู สอนกำหนดจุดประสงคการเรียนรู เชิงสมรรถนะ  และหลักฐาน 
การเรียนรูสำหรับการประเมินเพื่อพัฒนา และหลักฐานการเรียนรูสำหรับการประเมินสรุปผลการพัฒนาแลว 
ขั้นตอนตอไปคือ การออกแบบการจัดการเรียนรู โดยใหมีการประเมินเพ่ือพัฒนาควบคูไปดวย 

การออกแบบการจัดการเรียนรู ผูสอนควรวิเคราะหผูเรียนใน 3 ดาน ดังนี้  
1) ดานความพรอมของนักเรียน ครูจำเปนตองประเมินความรู  ทักษะ และคุณลักษณะ หรือระดับ 
ความเชี่ยวชาญในการแสดงสมรรถนะของนักเรียนกอนวา มีความพรอมในระดับใด เพื่อตอยอดใหสอดคลอง
กับระดับการพัฒนา 2) ดานความสนใจของนักเรียน พิจารณาไดจากแรงบันดาลใจ สำรวจความชอบ  
ความสนใจเพื่อจัดการเรียนรูที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน และ 3) ดานขอมูลลักษณะการเรียนรู 
ของผูเรียน เชน จุดแข็งและขอจำกัดในการเรียนรู ธรรมชาติและลีลาในการเรียนรูของนักเรียน 
 

 ขอควรคำนึงในการจัดการเรียนรู คือ ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของ
ความถนัด ความสนใจ เสนทางการเรียนรู และรวมถึงจังหวะในการเรียนรู ดวยเหตุน้ี ผูสอนจะตอง
วิเคราะหผู เรียนเปนรายบุคคลเพื ่อเปนขอมูลในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ที ่เอื ้อตอ 
การพัฒนาผูเรียนที่มีความแตกตางกัน รวมถึงการเลือกทรัพยากรและสื่อในการเรียนรูที่หลากหลาย 
การจัดบทเรียนและแบบฝกหัดเพ่ิมเติม สำหรับกลุมผูเรียนที่เรียนรูเร็ว - ชา แตกตางกัน  
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ผูสอนควรทำความเขาใจใหชัดเจนวาจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะตองการ
ใหผูเรียนไดรับประสบการณเรียนรูอะไร แลวจึงเริ่มคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู มาเชื่อมโยงกับงาน หรือ
สถานการณที่จะใหผูเรียนไดปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กำหนด  

ผูสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถพัฒนาสมรรถนะเฉพาะซึ่งเปน
การพัฒนาทั้งความรู ทักษะและคุณลักษณะไปดวยกัน แตกตางจากการสอนแบบเดิมที่แยกพัฒนาความรู 
ทักษะ และคุณลักษณะ รวมทั้งยังไมไดจัดสถานการณใหผูเรียนนำความรู ทักษะ และคุณลักษณะไปใชในชีวิต 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูนั ้น ผูสอนสามารถเลือกที่จะเริ่มที่การพัฒนา
ความรูเชื่อมโยงกับทักษะ ความรูเชื่อมโยงกับคุณลักษณะ หรือคุณลักษณะเชื่อมโยงกับความรู หรือพัฒนา 
ทั้งความรู ทักษะ และคุณลักษณะเชื่อมโยงกันก็ได ขึ้นอยูกับสถานการณที่ใชในการจัดการเรียนรู  ทั้งน้ี 
หลังจากที่ผู เรียนมีสมรรถนะเฉพาะซึ่งประกอบดวยความรู  ทักษะ และคุณลักษณะ และสมรรถนะหลัก 
ตามระดับพฤติกรรมแลว จึงจัดสถานการณใหผูเรียนฝกฝนนำความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ไปใชผานงาน 
หรือกิจกรรม หรือสถานการณที่หลากหลาย สอดคลองกับชีวิตจริง เพื่อใหผู เรียนเกิดความชำนาญ และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได ซึ่งระหวางการจัดการเรียนรู และการฝกฝนของผูเรียนนั้น ผูสอนตองจัด 
การประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักของผูเรียนควบคูไปดวย  เพื่อใหขอมูลปอนกลับ 
แกผูเรียน อันจะนำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ  เมื่อผูเรียนมีสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก 
ตามจุดประสงคเชิงสมรรถนะขอนั้น ๆ แลว ผูเรียนก็พรอมที่จะเรียนรูเพื ่อพัฒนาสมรรถนะตามจุดประสงค 
เชิงสมรรถนะขออ่ืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยสรุป หนวยการเรียนรูมีองคประกอบดังน้ี 

๑. ช่ือหนวยการเรียนรู และเวลาเรียน 

๒. ผลลัพธการเรียนรูรายวิชาช้ันป 
๓. สมรรถนะหลักที่เกี่ยวของ (ตามระดับการพัฒนา) 
๔. สมรรถนะเฉพาะ (ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เช่ือมโยงกัน) 
๕. จุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ 

๖. ความสัมพันธระหวางจุดประสงคเชิงสมรรถนะ กับหลักฐานการเรียนรู 
๗. การจัดการเรียนรู 
๘. เกณฑการประเมิน 

จัดการเรียนรู 
ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะเฉพาะ 

(ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ
อยางเชื่อมโยงกัน) 

 

ฝกฝนนำความรู  
ทักษะ และคุณลักษณะ 
ไปใชในสถานการณ 

ตาง ๆ 

ประเมินเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก 
ใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น 

พัฒนา
สมรรถนะอื่น

ตอไป 
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ดังแสดงในภาพแผนตอไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการจัดการเรยีนรูควบคูการประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 

 ดังที ่ไดกลาวถึงขางตน การประเมินเปนสวนหนึ่งที ่บูรณาการอยูในกระบวนการเรียนรู  การจัด 
การเร ียนรู ควบคู การประเมินเพื ่อพัฒนาสมรรถนะผู  เร ียนจึงเปนระบบที ่แสดงใหเห็นถึงโครงสราง 
ที่มีองคประกอบที่หลากหลาย ที่แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูดำเนินการควบคูไปพรอมกับการประเมิน
ตลอดแนว ดังน้ี 
 1. การกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ ออกแบบการเรียนรู และออกแบบการประเมิน  
     เปนขั้นตอนแรกของการเตรียมการจัดการเรียนรู การกำหนดจุดประสงคการเรียนรูพิจารณา 
ใหเหมาะสมตามสมรรถนะหลักและระดับสมรรถนะ ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา/ ชวงชั้น/ รายป และสมรรถนะ
เฉพาะ โดยบงบอกระดับสมรรถนะที่นำมาใชในการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยทั่วไประดับสมรรถนะ 
จะมีการแบงใหเหมาะสมกับชวงชั้น ซึ่งนำมากำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูรายวิชา/ ชวงชั้น/ รายป และ 
สาระการเรียนรูตาง ๆ กำหนดสมรรถนะเฉพาะจากความรูและสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งครูผูสอนสามารถ
นำมาใชในการกำหนดวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูได 
     หลังจากกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะแลว ครูผูสอนดำเนินการออกแบบการจัด 
การเรียนรู และการประเมินไปพรอมกัน กลาวคือ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู ทั้งในลักษณะหนวยการเรียนรู 
หรือแผนการจัดการเรียนรู ตามดุลยพินิจของครูและความเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน การออกแบบ
การจัดการเรียนรูควรระบุพฤติกรรมบงช้ีที่แสดงถึงการบรรลุจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ หรือกลาวอีกนัยหน่ึง

ชื่อหนวยการเรียนรู และเวลาเรียน 

 

สมรรถนะหลกัที่เก่ียวของ                      
(ตามระดับการพัฒนา) 

สมรรถนะเฉพาะ  
(ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ 

ที่เชื่อมโยงกัน) 
 

จุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ 

 

หลักฐานการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรู 
 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลลัพธการเรยีนรูรายวิชาชัน้ป 
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คือแสดงวามีสมรรถนะตามจุดประสงคการเรียนรูนั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสามารถพิจารณาไดจากหลักฐาน 
การเรียนรูของผูเรียน  
 การออกแบบการประเมินควบคูกับการเรียนรูควรใหความสำคัญกับการประเมินเพื่อความกาวหนา  
เมื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรูไดแลว ครูสามารถกำหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมหลักฐานการเรียนรูดังกลาว
ดวยเครื่องมือและชวงเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมและเชื่อมโยงการเรียนรู 
ของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดระยะการเรียนรู หลักฐานการเรียนรูในแตละชวงของการเรียนรูในหนวยการ
เรียนรูหรือแผนการจัดการเรียนรูเปนหลักฐานสำคัญที่แสดงใหเห็นความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน 
กอนที่จะไปถึงการทำผลงาน หรือชิ้นงานที่แสดงการมีสมรรถนะในตอนทายของการเรียนรู โดยครอบคลุม 
ทุกชวงเวลาของกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหสามารถดำเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานที่แสดงพฤติกรรมบงชี้ได
ทันทวงที  
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การเรียนรูควบคูการประเมินเพ่ือพัฒนา 

 

 

 

 

จากระดบัสมรรถนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังแสดงระบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื�อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วง; 

กําหนดจุดประสงค ออกแบบ 
การเรียนรู และออกแบบการประเมิน 

จัดการเรียนรูควบคู 
การประเมินเพ่ือพัฒนา 

ตามสมรรถนะหลัก 
และระดับสมรรถนะ 

ตีความและบันทึก
พฤติกรรมบงชี้ 

รายบุคคล 

ประเมินซํ้า 
ตามความตองการ 

ไดรับ 
การสนับสนุน

ชวยเหลือ 

พัฒนาตอยอด 
ตามลําดับการเรียนรู 

ใหขอมูล

ปอนกลับ 

ตามผลลัพธการเรียนรู
รายวิชา/ ชวงชั้น/ รายป 

ตามสมรรถนะเฉพาะ 

ผูเรียนสะทอนคิด 
และกํากับการเรียนรู 

วงจรของการปฏิบัติการประเมินเพ่ือการเรียนรู 

ประเมินวินิจฉัย/
ศึกษาพ้ืนฐานเดิม 
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 2. วงจรการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู  
 วงจรนี้สำคัญอยางยิ่ง แสดงใหเห็นกิจกรรมการประเมินที่บูรณาการกับกระบวนการเรียนรู  
ในการจัดการเรียนรูครูสามารถเริ่มดวยการประเมินวินิจฉัยเพื่อศึกษาพื้นฐานความรูเดิม หรือจุดออนจุดแข็ง
ของผูเรียนที่มีอยูเดิมกอนเรียน หรือการเรียนรู หรือสมรรรถนะเดิมกอนเรียนของผูเรียน ซึ่งชวยใหครูออกแบบ
การเรียนรู หรือปรับการจัดการเรียนรูใหเหทมาะสมกับความตองการของผูเรียนรายบุคคลได  
         จากนั้นครูอธิบายเปาหมายการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ ทั้งจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ 
ของการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู/ แผนการจัดการเรียนรู/ ครั้ง รวมทั้งภาพความคาดหวังของผลงาน 
หรือช้ินงาน หรือพฤติกรรมที่ผูเรียนตองนำมาแสดงใหผูเรียนทราบ ซึ่งจะเปนการกำหนดมาตรฐานการประเมิน 
การเรียนรูใหเขาใจตรงกันระหวางผูเรียนทั่วไปทุกคน และทำใหผูเรียนทราบเปาหมายและเกิดความรับผิดชอบ 
ในการเรียนรูของตนเอง 
         หลังจากที่เขาใจภาพความคาดหวังของการเรียนรูตรงกันแลว จึงเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู
ควบคูการประเมินเพื่อพัฒนา หมายความวาในระหวางการจัดการเรียนรู ครูและผูเรียนติดตามการเรียนรู 
ของผูเรียนเปนระยะ ๆ ดวยวิธีการประเมินความกาวหนา (Formative Assessment) ที่ใชทั้งการประเมิน 
โดยครู เพื่อน และการประเมินตนเองของผูเรียน การประเมินความกาวหนาทำใหไดหลักฐานการเรียนรู 
ที่แสดงความกาวหนาของผูเรียนเปนลำดับ มีการใหขอมูลปอนกลับและการสนับสนุนชวยเหลือผู เรียน 
ตามความตองการที่วิเคราะหจากหลักฐานการเรียนรู  ในขณะเดียวกันผูเรียนจะกำกับติดตามการเรียนรู 
ของตนเองได โดยไมตองรอใหถึงการประเมินในชวงทายของการเรียนรู  
 ขอมูลที่แสดงความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนแตละชวงหรือจุดสำคัญ (Key Point)  
ควรไดรับการบันทึกลงในแบบแบบฟอรมอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อใหครู ผู เรียน หรือผูเกี ่ยวของ 
เห็นพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียน ครู หรือผูเกี ่ยวของใหการสนับสนุนชวยเหลือตามความตองการ 
ของผูเรียนจากพัฒนาการที่เห็นได และผูเรียนกำกับติดตามการเรียนรูของตนเองจากการไดเห็นเสนทาง 
การเรียนรูของตนเองไดชัดเจนขึ้น  
           หากผูเรียนไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในระหวางทางอยางเหมาะสม และเมื่อตองประเมิน
สรุปผล (Summative Assessment) เพื่อตัดสินวาผูเรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม ผูเรียน 
จะสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูได แตหากผูเรียนยังไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู สามารถปรับปรุง
แกไขผลงาน หรือชิ้นงาน โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือที่เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น และประเมินซ้ำได 
หรือแมกระทั่งผูเรียนที่บรรลุสมรรถนะแลว หากตองการตอยอดการเรียนรูของตนเองใหบรรลุในระดับที่สูงขึ้น 
ก็สามารถทำได  
         เชนเดียวกับการประเมินความกาวหนา ขอมูลการประเมินสรุปผลควรไดรับการบันทึก 
เพื่อใหเห็นระดับการบรรลุสมรรถนะของผูเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนรูตาง ๆ และสามารถรวมเปน 
แฟมสะสมงานของผูเรียนได ซึ่งหากตองการใหมีความละเอียดสามารถนำขอมูลการประเมินความกาวหนา 
มาใสในแฟมสะสมงานไดดวย 
 3. การพัฒนาตอยอด  
     เมื่อผูเรียนมีสมรรถนะตามวัตถุประสงคการเรียนรูแลว จะพัฒนาตอเนื่องตามวัตถุประสงคการเรียนรู
อื่นตอไป ซึ่งเปนไปตามกระบวนการตั้งแตการกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ออกแบบการจัดการเรียนรู 
และการประเมิน และวงจรการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรูควบคูการเรียนรู เปนวงจรตอเนื่องกัน  
ทำใหการเรียนรูเกิดเปนเสนทางการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคลตอไป  


