
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นธ.2 
การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
นราธิวาส มีประเด็นส าคัญในการนิเทศ ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
นราธิวาส โดยมีการนิเทศในองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
1.1 อุดมการณ์ของหลักสูตร 

รักและภูมิใจในตนเองและถิ่นที่อยู่อาศัย รักชาติ มีจิตใจที่เป็นสากล สามารถสร้างงานสร้าง
อาชีพ และมีชีวิตที่ดีบนแผ่นดินเกิด 

1.2 School Concept ของโรงเรียน 
สมรรถนะทางภาษาเพ่ือธุรกิจภูมิปัญญาบนพื้นฐานวิถีอิสลาม    

1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสตูร 

วิชาการ 

( ร้อยละ  ๕๐  ) 

ทักษะอาชีพ 

( ร้อยละ ๑๗   ) 

ทักษะชีวิต 

( ร้อยละ ๒๓ ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

( ร้อยละ ๑๐ ) 

๕๐ ๓    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาบูรณาการ 



โครงสร้างรายวิชา ป.๑-ม.๓ 
รายวิชาพื้นฐานวิชาการ (๕๐%) ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ 

ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

ภาษาต่างประเทศ 
 - ภาษาอังกฤษ 
 - ภาษามลายู 
 - ภาษาอาหรับ 

๑๖๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมรายวิชาพื้นฐาน ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

รายวิชาทักษะอาชีพและชีวิต (๑๗%) ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ 

การพัฒนาอาชีพ 
สมรรถนะภาษา 
SFC (STEM For Career) 
ธุรกิจภูมิปัญญาบ้านมโูนะ (MB) 

 
๔๐ 
- 

๔๐ 

 
- 

๔๐ 
๔๐ 

 
- 
- 

๑๒๐ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (สุขภาวะกาย-จิต) 
ศิลปะ  
พลศึกษาและสุขศึกษา 

 
๘๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

รวมรายวิชาทักษะอาชีพและชีวิต ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
รายวิชาทักษะชีวิตด้านใน (๒๓%) ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ 

สาส์นศาสดา (หะดิษ+อัคลาก) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
วิถีมุสลิม (ฟิกฮ+อากีดะห์) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ประวัติศาสตร์ 
(ตารีค+ประวัติชุมชน) 

๔๐ ๔๐ ๔๐ 

อัลกุรอานพัฒนาชีวิต ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมรายวิชาทักษะชีวิตด้านใน ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๐%) ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ 

ลูกเสือเนตรนารีและจิตสาธารณะ (จิตอาสา) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมรายวิชาทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

หมายเหตุ  เวลาเรียน ๖ ชั่งโมงต่อสัปดาห์ 



1.4 เนื้อหา และค าอธิบายรายวิชาที่ประกอบสร้างในโมเดลไข่ดาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐานวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
รายวิชาภาษามลายู 
รายวิชาภาษาอาหรับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



รายวิชาทักษะอาชีพ 
รายวิชาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
รายวิชาสะเต็มศึกษา 
รายวิชานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ 
รายวิชาการงานอาชีพ 
รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สุขภาวะกาย-จิต) 
รายวิชาศิลปะ 
รายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
รายวิชาทักษะชีวิต 
รายวิชาสาส์นศาสดา 
รายวิชาวิถีมุสลิม 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 
รายวิชาอัลกุรอานพัฒนาชีวิต 
 

การจัดท าค าอธิบายรายวิชา น าค าส าคัญจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งจะพบในลักษณะของ
เนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ได้ของผู้เรียน ค าส าคัญของเนื้อหา
สาระบ่งบอกให้ทราบว่า ผู้เรียนหรือนักเรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาสาระใดบ้าง ส่วนค าส าคัญในเรื่องทักษะ
กระบวนการนั้น มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งคุณลักษณะและสมรรถนะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดแก่ผู้เรียน
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ค าอธิบายรายวิชาประกอบไปด้วย ชื่อรายวิชา รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนเวลา 
หรือจ านวนหน่วยกิต รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาเป็นความเรียง เพื่อแสดงจุดเน้น/เนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้... 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิชาการ 
 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                  เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………. 
           ศึกษาลักษณะเสียงรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  ฝึกอ่านค าพ้ืนฐาน ค าที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ค าในบทเรียน ความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย บทร้อย
แก้ว บทร้อยกรอง บทอาขยาน ค าคล้องจอง และคัดตัวเลขไทย การเขียนสะกดค าพ้ืนฐาน ค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ค าในบทเรียน ค าคล้องจอง ประโยคง่ายๆ ศึกษาหลักการแจกลูกสะกดค ามาตราตัวสะกดที่ตรง
ตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา มีมารยาทในการฟังและปฏิบัติตนตามค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ จับใจความจาก
เรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น นิทาน การ์ตูน มีมารยาทในการพูดแนะน าตนเอง และ
กล่าวค าทักทาย บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก เช่น นิทาน ปริศนา
ค าทาย บทร้องเล่น บทอาขยาน บอร้อยกรอง มีความรักและหวงแหนในภาษาไทย เห็นคุณค่าของการใช้ภาษา 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

โดยใช้ทักษะการเรียนรู้แบบเชิงรุก ลงมือปฏิบัติ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย ใช้เกม เพลง การตั้งค าถาม การคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ การสรุป
ข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การอ่าน การเขียน กระบวนการสื่อความ น าเสนองานที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับช่วงวัย
การน าความรู้และทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ สามารถสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคล มีวินัยจัดการอารมณ์ความรู้สึกและดูแล
ชีวิตประจ าวันตนเองได้ รู้จักบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ข้อตกลง มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามช่วงวัย      
 
ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต   

     และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ    

     เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๓  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน 

     โอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
ตัวชี้วัดที่ ๔ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    

    ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
ตัวชี้วัดที่ ๕ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาทักษะอาชีพ 
 

บ ๑๕๑๐๑ สะเต็มศึกษา             สาระการเรียนรู้บูรณาการทักษะอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕       เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 

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

ศึกษาประวัติความเป็นมาของผ้าคลุม สามารถเลือกชนิดของผ้าในการท าผ้าคลุม รวมถึงสามารถ
ออกแบบลายผ้าคลุม สามารถน าเสนอขั้นตอนการท าผ้าคลุม ผลิต และจัดจ าหน่ายได้ โดยใช้นวัตกรรม                      
การเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้
ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ  

โดยการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based-Learning) หรือกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)   

เพ่ือการจัดการตนเอง : บอกและเรียกอารมณ์และความรู้สึกพ้ืนฐานของตนเองปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ของสังคม และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 

เพ่ือการสื่อสาร : การรับและส่งสารด้วยความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 เพ่ือการรวมพลังท างานเป็นทีม : กระบวนการท างานแบบร่วมมือ รวมพลัง อย่างเป็นระบบ 
 เพ่ือการคิดขั้นสูง : การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา 

เพ่ือการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง : พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของผ้าคลุม 
๒. นักเรียนสามารถเลือกชนิดของผ้าในการท าผ้าคลุม 
๓. นักเรียนสามารถออกแบบลายผ้าคลุม 
๔. นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานได้ 
๕. นักเรียนผลิต และจัดจ าหน่ายผ้าคลุมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาทักษะชีวิต 
 

บ ๑๖๘๐๑ สาส์นศาสดา                                 สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖        เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
   ......................................................... ........................................ 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและหลักค าสอนของอัล-หะดีษ เกี่ยวกับ อีมาน อิสลาม อิหฺสาน (หะ
ดีษญิบรีล)เพ่ือนบ้าน  การบริจาคทาน   การพ่ึงตนเอง วิเคราะห์ผลของความดีและความชั่ว คุณค่าของความดี
ในทัศนะอิสลาม และปฏิบัติตนเป็นคนดี เปรียบเทียบผลของการกระท าความดี และความชั่ว หลักฐานเกี่ยวกับ
ความดี ความชั่วจากอัล-กุรฺอานและอัล-หะดีษ  ความหมาย ความส าคัญ และคุณค่า หลักฐานจากอัล-กุรฺอาน
และอัล-หะดีษ เกี่ยวกับ ของความบริสุทธิ์ใจ  สิ่งเสพติด การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความ
ยุติธรรม เปรียบเทียบผลของความยุติธรรมและความอยุติธรรม ยอมรับและปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่ก าหนด 
ชื่นชมผู้อื่นที่ปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่ก าหนด 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active Learning  ขั้นรับรู้ ขั้นเชื่อมโยง ขั้นประยุกต์ใช้ 
  ขั้นวัดและประเมินผล 
 เพ่ือให้เกิดการมีเป้าหมายชีวิต การรับ และส่งสารด้วยความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง กระบวนการท างานแบบร่วมมือ รวมพลังอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ พลเมืองรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ 
 
ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดที่ ๑. อ่านและท่องจ าอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ ๒. สรุปความหมาย ความส าคัญและค าสอนของอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ ๓. เห็นประโยชน์และปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ตาม หลักค าสอนจากอัล-หะดีษที่ก าหนดได้
อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัดที่ ๔. วิเคราะห์ผลของการท าความดีความชั่ว และปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ตัวชี้วัดที่ ๕. อธิบาย ความหมาย ความส าคัญและหลักฐานเกี่ยวกับคุณธรรมที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ ๖. ยอมรับและปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ ๗. ชื่นชมผูอื่นที่ปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ ๘. อธิบายความหมาย โทษและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 
 
 
 
 
 
 



1.5 หน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เป็นภาพรวมของการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจ

เป็นหน่วยการเรียนเล็กๆ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ ๑ เดือน ๑ ภาคเรียน หรือ ๑ ปี

การศึกษาทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของเรื่องที่ก าหนด และความสนใจของผู้เรียน 

กระบวนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่น สามารถปรับล าดับโดยเริ่ม

จากจุดใดก่อน – หลังได้ตามความเหมาะสม เช่น อาจเริ่มจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 

และวิเคราะห์ค าส าคัญในมาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือก าหนดสาระหลักหรือกิจกรรม หรืออาจเริ่มจากประเด็น

ปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ แล้วจึงพิจารณาว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐาน

ข้อใดแนวทางการจัดท าหน่ายการเรียนรู้มี ๒ รูปแบบ คือ แบบที่เริ่มจากการก าหนดและวิเคราะห์มาตรฐาน

การเรียนรู้ และแบบที่ เริ่มจากประเด็นปัญหาในท้องถิ่ นหรือประเด็นที่อยู่ ในความสนใจของนักเรียน            

ดังแผนภาพ ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ 

 

 



หน่วยการเรียนรู้  
 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑             จ านวน    120   ชั่วโมง 

........................................................................................ 
หน่วยที่  ชื่อหน่วย เวลา(ช่ัวโมง) 

1 เตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหา 15 
2 สระสุขสันต์ 20 
3 อักษรน่ารู้ 15 
4 มาฟัง มาดู มาพูดกันเถอะ 15 
5 ผันค า จ าให้ดี 15 
6 มาตราพาเพลิน 15 
7 ประโยคหรรษา 15 
8 รื่นรสวรรณคดี 10 

 
 

หน่วยการเรียนรู้  
 

บ ๑๑๑๐๑ ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร    สาระการเรียนรู้บูรณาการทักษะอาชีพ 
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       จ านวน    ๔๐   ชั่วโมง 

........................................................................................ 
หน่วยที่  ชื่อหน่วย เวลา (ช่ัวโมง) 

๑ -สมาชิกในครอบครัวของฉัน 
-Member in my family 
-Ahli keluarga saya 

12 ชั่วโมง 

2 -อาชีพในครอบครัวของฉัน 
-Occupation in my family 
-Pekerjaan dalam keluarga saya 

14 ชั่วโมง  

3 -อาชีพที่บ้านเกิดของฉัน 
-Occupation in my hometown 
-perkerjaan dikampung halaman saya 

14 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้  
       ก ๑๑๘๐๑  อัลกุรอานพัฒนาชีวิต              กลุ่มสาระบูรณาการกีรออาตี 
       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                           จ านวน    ๖๐   ชั่วโมง 

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

หน่วยที่  ชื่อหน่วย เวลา (ช่ัวโมง) 
๑ อัลกุรอานที่ฉันรัก ๖  
๒ หลักการอ่านที่ฉันต้องรู้ ๓๐  
๓ อัลมาญีด ๒๐  
๔ หลักการปฏิบัติ ๔  

 
1.6 ความร่วมมือของชุมชน (การก าหนดทิศทางของสถานศึกษา) 

โรงเรียนบ้านมูโนะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการน าองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่ 
เกิดขึ้นในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาในรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการปรับแนวคิด 
 โรงเรียนเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคคลให้มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน โดยการจัด
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และชมคลิปตัวอย่างความส าเร็จของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม แกผู่้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ขั้นตอนที่ 2 การมีสว่นร่วมในการสร้างจิตอาสา 
โรงเรียนและชุมชนมองเห็นว่ากิจกรรมบางอย่างยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องมาจากการ

ขาดความร่วมมือและความเสียสละของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้ร่วมกันคิดกิจกรรมเพ่ือให้คนใน
ชุมชนรู้จักการเสียสละ มีจิตอาสา และท างานเพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการส ารวจอาชีพ/ภูมิปัญญา  
โรงเรียนร่วมกับชุมชนในการศึกษาบริบทของชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ส ารวจภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางวางแผนงาน  
โรงเรียนเชิญชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า

ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายมาร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานสถานศึกษาน าร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างสร้างสรรค์ 
ลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรื่องราวของชุมชนมูโนะมาจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระ และอิสลามศึกษา 
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน การสาธิตและเน้นให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง 

ขั้นตอนที่ 6 การมีส่วนร่วมในการมุ่งม่ันติดตามประเมินผล  



หลังจากด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้แล้ว โรงเรียนและชุมชนร่วมกันประเมินผล
การด าเนินงาน ร่วมกันพัฒนาผลงาน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้มีการสรุปผลการด าเนินงาน โดยใช้วิธีการประเมินกิจกรรมจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ขั้นตอนที่ 7 การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนน าผลงานนักเรียน ผลงานของโรงเรียนมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบ ในรูปแบบของการจัดตลาดนัดความรู้และจัดท าเอกสารเผยแพร่ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ห้องเรียน  Facebook  การประชุมผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูพบปะพูดคุยกับชุมชนตาม
โอกาสต่าง ๆ 

1.7 การบริหารจัดการให้เกิดการสนับสนุนทรัพยากร (งาน เงิน ของ) 
โรงเรียนบ้านมูโนะมีการบริหารจัดการให้เกิดการสนับสนุนทรัพยากร (งาน เงิน ของ) โดยผู้บริหารมี

การวางแผนที่ดี การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การมีบุคคล องค์กร
สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ที่ดี และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) กลยุทธ์ด้านบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า ทั้งด้านคุณลักษณะส่วนตน และพฤติกรรม  
การบริหารจัดการ น าท า เสียสละส่วนตน เข้าถึงง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างการยอมรับและศรัทธาให้เกิดขึ้นทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาอันน าไปสู่การได้รับการสนับสนุนทรัพยากร 
 2) ด้านองค์กร โดยการก าหนดโครงสร้างส่วนงานรับผิดชอบ และการประสานงาน การมอบหมาย
ภารกิจเพ่ือการระดมทรัพยากรตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 3) ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยการพัฒนาเทคโนโลยี และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารการ
ระดมทรัพยากร เพ่ือให้การระดมทรัพยากรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
 4) ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผนการด าเนินงาน การยึดหลักการมีส่วนร่วม การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี การให้อ านาจและการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับผู้สนับสนุนทรัพยากร จัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงตามความจ าเป็น  การควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้วยแผนงานหรือโครงการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและรายงาน ตลอดจนการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง 
 

๒. การใช้หลักสูตรในระดับรายวิชา (การออกแบบการจัดการเรียนการสอน) 

รายวิชานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ  
๒.๑ จุดประสงค์ของรายวิชา 

๒.๑.๑ ครูผู้สอนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
๒.๑.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ 

ทั้งปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม 
๒.๑.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน 

๒.๒ ผลลัพธ์ (คุณลักษณะของผู้เรียน) 

   ๒.๒.1. นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
๒.๒.2  นักเรียนมีองค์ความรู้คงทนที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 



๒.๒.๓. นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา 

๒.๒.๓. นักเรียนมีทักษะอาชีพและเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีคุณธรรม 

๒.๒.4 นักเรียนมีแรงจูงใจและมีทัศนคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๒.๓ เนื้อหาและโครงสร้างของเนื้อหา (ชม.การสอน) 

  ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมงต่อปี  

  การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 

๒.๔ การจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

   ขั้นแรงจูงใจ (Motivation) 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาจากการประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน แล้วน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
2. ประชุมคณะครู เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
3. ประชาสัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน จ านวน 110  

คน มีทัศนคติที่ดีต่อทักษะอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นเป้าหมาย (Target) 
1. ประชุมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1๑0 คน เพื่อแบ่งกลุ่มศึกษาอาชีพ ชี้แจงแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ ภาระชิ้นงาน 
2. จัดกิจกรรมศึกษาและส ารวจอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการ

ฝึกทักษะอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ได้แก่ ทักษะอาชีพท าขนม  ทักษะอาชีพช่างทาสี ทักษะอาชีพการ
ท ากระเป๋าผ้า และทักษะอาชีพมูโนคาเฟ่  

3. จัดกิจกรรมศึกษาทักษะอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยปราชญ์ชาวบ้านให้ครบทุกอาชีพ ได้แก่          
ทักษะอาชีพท าขนม  ทักษะอาชีพช่างทาสี ทักษะอาชีพการท ากระเป๋าผ้า และทักษะอาชีพมูโนคาเฟ่ เพ่ือให้
นักเรียนศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละอาชีพ 

4. ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงอาชีพที่นักเรียนส ารวจและสนใจ เพื่อหาข้อสรุป
อาชีพที่ต้องการฝึกทักษะ ได้แก่ ทักษะอาชีพท าขนม  ทักษะอาชีพช่างทาสี ทักษะอาชีพการท ากระเป๋าผ้า และ
ทักษะอาชีพมูโนะเลอคาเฟ่   

  
 
 
 
 



 
   ขั้นฝึกทักษะ (Practice) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปฝึกทักษะอาชีพที่บ้านปราชญ์ ได้แก่ ทักษะอาชีพท าขนม  ทักษะ
อาชีพช่างทาสี ทักษะอาชีพการท ากระเป๋าผ้า และทักษะอาชีพมูโนะเลอคาเฟ่ เพ่ือฝึกทักษะในด้านต่างๆ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากครู /ปราชญ์ชาวบ้านมาฝึกทักษะอาชีพแต่ละอาชีพ
ภายในโรงเรียน เพื่อฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากการฝึกทักษะ ต่อครูผู้ดูแลกิจกรรมพร้อมประเมินผลงาน  

เพ่ือให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การพูด การฟัง  หากไม่ผ่านการประเมินให้กลับไปฝึกฝนและกลับมา
รับการประเมินใหม ่
  ขั้นออกแบบตลาดนัดความรู้ (Design)  

     นักเรียนร่วมวางแผน เพ่ือให้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบของการจัดงานที่จะน าเสนอ
ผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มอาชีพ 

 
 
 
 
 

  
  ขั้นตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market) 

จัดตลาดนัดความรู้ โดยโรงเรียนเชิญปราชญ์ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงผลงานและจ าหน่ายสินค้าที่ได้จากการฝึกทักษะของ
แต่ละอาชีพ  

 



 
 

 
 

 
 
ขั้นถอดบทเรียน (Lesson Learned) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ความรู้ ทักษะ รวมถึงชิ้นงาน

ที่สมบูรณ ์
2. ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ สรุปผล เพ่ือให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และจัดท าเป็นหนังสือเล่ม

เล็กตามอาชีพที่นักเรียนฝึกมาและขยายผลต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 

ทักษะที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ การรู้ (ทักษะ C 21) 

ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความ

ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะอาชีพ และทักษะ

การเรียนรู้ 

๒.๕. สื่อ นวัตกรรม Technology  

  คลิปการสอน 

๒.๖ แหล่งเรียนรู้ (ท้องถิ่น ภายนอก) การใช้เครื่องมือในการวัดการเรียนรู้ (Self Reflection, Group 

Reflection) 

 2.6.1 แหล่งเรียนรู้ (ท้องถิ่น ภายนอก) 
  - ร้านกาแฟ - ตลาด  - ร้านผ้าคลุม - ร้านกรงนก 

  

 

 

 

 

 

 



  2.6.2 การใช้เครื่องมือในการวัดการเรียนรู้ (Self Reflection, Group Reflection) 
  - การสังเกต 
  - การประเมินผลจากสภาพจริง 
  - การวัดผลภาคปฏิบัติ  
   - ขั้นเตรียมงาน 
   - ขั้นปฏิบัติงาน 
   - เวลาที่ใช้ในการท างาน 
   - ผลงาน 

๒.๗ ความร่วมมือของชุมชน 

   ๒.๗.๑ ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี 
   ๒.๗.๒ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้หลายด้านอย่างหลากหลาย 
๒.๘ การวัดผล 

จากแนวคิดที่ว่า “การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน  
เพราะการเรียนรู้น าการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ และการเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกที่ ทุก
เวลา การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้จ ากัดเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น” ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สถานศึกษาพิจารณารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีขึ้นอยู่กับสภาพบริบท ความเหมาะสม และความปลอดภัยของพ้ืนที่แต่ละแห่งจากแนวคิดและแนว
ปฏิบัติเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนบ้านมูโนะได้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา มีธรรมชาติ และความซับซ้อนของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การวัดและประเมินผลผู้เรียน จึงก าหนดรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับธรรมชาติและระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับปฐมวัย เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ดังนี้  
1) ใช้วิธีการวัดและประเมินรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย 

การซักถาม การตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้น โดยครูผู้สอนจ าเป็นต้องจัดท าแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบ
ตรวจสอบรายการ และแบบประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน  

2) มีการประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

3) ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาการหรือพฤติกรรม
ของผู้เรียนย้อนกลับให้ครูผู้สอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  

2. ระดับประถมศึกษา เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
คุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้มีความรู้
ความสามารถทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน คิดค านวณ และการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  



1) ใช้วิธีการและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการ
ทดสอบ เป็นต้น  

2) ครูผู้สอนจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน
ย้อนกลับให้ครูผู้สอน  

3) ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน  
5) มีการจัดท าตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเพ่ือประเมินผลการท ากิจกรรมร่วมกัน  
6) มีการใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผู้เรียนตามความเหมาะในแต่ละ

ระดับชั้น 
3. ระดับมัธยมศึกษา เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

คุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้มีความรู้
ความสามารถทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน คิดค านวณ และการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งผู้เรียนยังมี
ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี ดังนี้  

1) ใช้การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการ
ทดสอบ เป็นต้น  

2) ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 
  ๒.๘.๑ ระหว่างเรียน (K.S.A) อาจมีก่อนเรียน (Formation Assessment) 
 1) การวัดและประเมินผลใช้การทดสอบเป็นหลัก ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบมีทั้งข้อสอบแบบ
เลือกตอบและข้อสอบแบบเขียนตอบ ใช้วิธีการทดสอบที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบรูปแบบออนไลน์ และ
รูปแบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ออฟไลน์) โดยให้ผู้เรียนสามารถสอบที่บ้านได้ ยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

2) มีการมอบหมายงาน นัดหมายเป็นกลุ่ม ส าหรับการใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ และมีการนัดหมาย
ช่วงเวลาในการทดสอบกับผู้เรียนล่วงหน้า  

3) การทดสอบด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบ ก าหนดให้ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ แล้ว
จัดส่งข้อมูลการท าข้อสอบมาให้ครูผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ สามารถวัดพฤติกรรมด้าน
ความรู้ของผู้เรียน ผ่านการท ารายงานที่สะท้อนถึงพฤติกรรมตามตัวชี้วัด แล้วจัดส่งรายงานย้อนกลับมายัง
ครูผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 
  ๒.๘.๒ หลังเรียน (K.S)  (Summative Assessment) 
 1) การวัดและประเมินผลใช้การประเมินภาคปฏิบัติเป็นหลัก เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่บ้าน  
ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกผลงาน และแบบบรรยายการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น  
2) วิธีการจัดส่งงาน สามารถใช้การถ่ายวีดิทัศน์ การถ่ายรูปภาพผลงาน การบันทึกเสียง โดยประสานขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทักษะกระบวนการของผู้เรียน 
  ๒.๘.๓ Outcome (Attribute) ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (test) 



 1) การวัดและประเมินผล ใช้การสังเกตและตรวจสอบพฤติกรรมเป็นหลัก เครื่องมือวัดและประเมิน
ผู้เรียนมีหลากหลายประเภท เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ และแบบประเมินตนเอง 
เป็นต้น  

2) ประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนผ่านการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การท ากิจกรรมที่บ้าน การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

 

 


