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คํานํา
          คู มือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางสําหรับ

ผูสอนรายวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนา Soft skills ใหกับผูเรียน 

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล าเจ าคุณทหารลาดกระบัง ได  เล็งเห็นความสําคัญของ

การพัฒนา Soft skillsใหกับนักศึกษา โดยแบงเปน 11 ดาน ดังน้ี

                  1. การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Analytical and Critical Thinking)

                  2. การแกปญหาเชิงซับซอน (Complex Problem Solving)

                  3. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)

                  4. การบริหารความสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal Management)

                  5. ความซื่อสัตยและความพากเพียรพยายาม (Integrity and Perseverance)

                  6. การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู  (Active Learning & Learning Strategies)

                  7. ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียด (Resilience, Stress Tolerance

                      and Flexibility)

                  8. การเปนผูนําและผูเปลี่ยนแปลงสังคม (Leadership and Social Influence)

                  9. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

                10. การเปนผูประกอบการและการลงทุน (Entrepreneurship and Investment)

                11. การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัล (Digital Quotient Literacy and Digital Media

                      Production)

          คู มือฉบับน้ี ประกอบดวยเคร่ืองมือการประเมิน ท่ีแบงเปน 3 ประเภท คือ เกณฑการประเมิน

แบบองครวม (Holistic Rubrics) เกณฑการประเมินแบบแยกสวน (Analytic Rubrics) และเกณฑการประเมิน

แบบประเด็นเดี่ยว (Single-Point Rubric) และตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือสงเสริม Soft skills 

          ท้ังนี ้สาํนกัวิชาศกึษาท่ัวไป หวังเปนอยางย่ิงวา ผูสอนรายวิชาศกึษาทัว่ไป จะสามารถใชคูมอืฉบบัน้ี

เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนา Soft skills ใหกับผูเรียนได

สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป
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สารบัญ
เครื่องมือการประเมิน Soft Skills สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป

ดานที่ 1: การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ

             นิยามความหมาย

             แบบประเมิน Holistic Rubrics

             แบบประเมิน Analytic Rubrics

             แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 2: การแกปญหาเชิงซับซอน

             นิยามความหมาย

             แบบประเมิน Holistic Rubrics

             แบบประเมิน Analytic Rubrics

             แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 3: การคิดสรางสรรค

             นิยามความหมาย

             แบบประเมิน Holistic Rubrics

             แบบประเมิน Analytic Rubrics

             แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 4: การบริหารความสัมพันธกับผูอื่น

             นิยามความหมาย

             แบบประเมิน Holistic Rubrics

             แบบประเมิน Analytic Rubrics

             แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 5: ความซื่อสัตยและความพากเพียรพยายาม

             นิยามความหมาย

             แบบประเมิน Holistic Rubrics

             แบบประเมิน Analytic Rubrics

             แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 6: การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู

              นิยามความหมาย

              แบบประเมิน Holistic Rubrics

              แบบประเมิน Analytic Rubrics

              แบบประเมิน Single-Point Rubrics
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สารบัญ
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ดานที่ 7: ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียด

              นิยามความหมาย 

              แบบประเมิน Holistic Rubrics 

              แบบประเมิน Analytic Rubrics 

              แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 8: การเปนผูนําและผูเปลี่ยนแปลงสังคม

              นิยามความหมาย

              แบบประเมิน Holistic Rubrics

              แบบประเมิน Analytic Rubrics

              แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 9: การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

              นิยามความหมาย

              แบบประเมิน Holistic Rubrics

              แบบประเมิน Analytic Rubrics

              แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 10: การเปนผูประกอบการและการลงทุน

              นิยามความหมาย

              แบบประเมิน Holistic Rubrics

              แบบประเมิน Analytic Rubrics

              แบบประเมิน Single-Point Rubrics

ดานที่ 11: การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัล

              นิยามความหมาย

              แบบประเมิน Holistic Rubrics

              แบบประเมิน Analytic Rubrics

              แบบประเมิน Single-Point Rubrics

แบบฟอรมการประเมิน Soft skills รายบุคคล

แบบฟอรมการประเมิน Soft skills รายชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา Soft skills

              การแสดงบทบาทสมมติ

              การสรางสถานการณจําลอง

              การเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด

              เพ่ือนสอนเพ่ือน

              การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

              การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

              เทคนิคจิ๊กซอว 

ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา Soft skills ใหแกผูเรียน 
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เคร่ืองมือการประเมิน Soft Skills
สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป
(Soft Skills Assessment Tools
for General Education Courses)

ขั้นตอนการใชเครื่องมือการประเมิน Soft Skills สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป

1. วิเคราะหผลลัพธการเรียนรูในรายวิชา

2. ออกแบบการจัดการเรียนรูในรายวิชา

3. ออกแบบการประเมินการเรียนรูในรายวิชาดวยการศึกษาคูมือการประเมินและเลือก

ใชเครื่องมือประเมินการเรียนรู

4. นําผลการประเมินการเรียนรูไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ประเภทของเครื่องมือและจุดมุงหมายในการนําไปใช

                เครื่องมือการประเมิน Soft Skills ในคูมือนี้มี 3 ประเภทตามประเด็นการประเมินทั้ง 11 ดาน 

(รวมถึงองคประกอบยอย) โดยเครื่องมือแตละประเภทมีจุดมุงหมายในการนําไปใชดังนี้

             ประเภทที่ 1 (Type xA) 

                เปนลักษณะของแบบประเมินที่ใชเกณฑการประเมินแบบองครวม (Holistic Rubrics) ที่เนน

การประเมินแบบบูรณาการในภาพรวม อิงการประเมินและตัดสินคุณคาโดยรวม สามารถใชใน

การประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนไดงายและรวดเร็วในเวลาอันจํากัด สามารถใชกับผูเรียน

กลุมเล็กหรือใหญได แตอาจประเมนิรายละเอยีดปลกียอยไมละเอยีดเทากับเกณฑการประเมนิแบบ

แยกสวน (Analytic Rubrics)

             ประเภทที่ 2 (Type xB) 

                  เปนลกัษณะของแบบประเมนิทีใ่ชเกณฑการประเมนิแบบแยกสวน (Analytic Rubrics) 

ทีเ่นนการประเมนิแบบวิเคราะหแยกตามองคประกอบของประเด็นท่ีทําการประเมิน สามารถใช

ในการประเมินผลลัพธการเรยีนรูของผูเรยีนในประเดน็ทีม่คีวามละเอยีด เฉพาะเจาะจง อาจใชระยะเวลา

ในการประเมนิคอนขางมากตอการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม

             ประเภทที่ 3 (Type xC)

           เปนลกัษณะของแบบประเมนิท่ีใชเกณฑการประเมนิแบบประเดน็เดีย่ว (Single-Point Rubric) 

ที่เนนการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน ภายใตเกณฑมาตรฐานที่เปนตัวตั้ง โดยมีจุดเนนที่

การใหสารสนเทศ (information) ทีเ่ปนประโยชนตอการปรบัปรงุและพัฒนาผูเรยีน (Areas of Improvement) 

และแนวทางการสงเสริมหรือตอยอด (Above and Beyond) เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรู ผูสอน

สามารถใชในการสะทอนผลงานหรือการปฏิบัติงานของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได

             หมายเหตุ สัญลักษณ x หมายถึง Soft Skills ทั้ง 11 ดาน

1คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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การคิดวิเคราะหและ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ

1
(Analytical and Critical Thinking)

นิยามความหมาย

การคดิวเิคราะหและการคดิอยางมวิีจารณญาณ (Analytical and Critical Thinking) 

หมายถึง ความสามารถในการระบุความสําคัญ ความสมัพันธ และหลกัการของ

เนือ้หา เหตกุารณ หรอืเรือ่งราว รวมถงึความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและ

ไตรตรองอยางรอบคอบในการพิจารณาขอมลูท่ีเปนปญหา เหตกุารณ เรือ่งราว หรอื

สถานการณทีค่ลมุเครอื โดยใชการประเมนิสถานการณ การตีความ การวิเคราะหขอมลู 

การประเมนิผลและการสรปุอางองิจากขอมลูทีเ่ชือ่ถือไดมาสนบัสนุนเพ่ือนําไปใชใน

การตดัสนิใจทีจ่ะเชือ่หรอืลงมอืกระทําสิง่ตาง  ๆ   ทีถู่กตองและเหมาะสม 

คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills2
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หมายถึง ความสามารถในการแจกแจงลักษณะ ความสําคัญ หรือ

องคประกอบของเนื้อหา เหตุการณ หรือเรื่องราวในเชิงเหตุและผล

1.1 การระบุความสําคัญ

หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาขอมูลที่เปนปญหา เหตุการณ 

หรือเรื่องราวและสามารถอธิบายความสัมพันธหรือการเชื่อมโยงเนื้อหา 

เหตุการณ หรือเรื่องราว

1.2 การระบุความสัมพันธอยางมีเหตุผล

หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหลักการที่สนับสนุนการระบุ

ความสัมพันธเนื้อหา เหตุการณ หรือเรื่องราว ในลักษณะการประยุกต

ใชองคความรู แนวคิด ทฤษฎีอยางสมเหตุสมผลและมีความนาเชื่อถือ

อยางสมเหตุสมผล

1.3 การระบุหลักการ

หมายถึง ความสามารถในการตีความ การวิเคราะหขอมูล การประเมิน 

และการสรุปอางอิงจากขอมูลที่เชื่อถือไดมาสนับสนุนเนื้อหา เหตุการณ 

หรือเรื่องราวไดอยางชัดเจน

1.4 การประเมินสถานการณ

มีองคประกอบ

ดังน้ี4 ดาน

3คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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แบบประเมินการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ Type 1A
(Holistic Rubrics)

4 3 2 1

ผูเรียนสามารถแจกแจงลกัษณะ

สําคัญหรือองคประกอบของ

เนื้อหา เหตุการณ เรื่องราว

ในเชิงเหตุและผล และอธิบาย

ความสมัพันธ และระบหุลกัการ

ที่สนับสนุน  ในลักษณะของ

การประยุกตใชองคความรู

แนวคดิ ทฤษฎีท่ีมคีวามนาเชือ่ถอื

อยางสมเหตุสมผล และ

สามารถตคีวาม วเิคราะหขอมลู 

ประเมิน และสรุปอางอิงจาก

ขอมูลไดอยางชัดเจน

ผูเรยีนสามารถแจกแจงลกัษณะ

สําคัญหรือองคประกอบของ

เนื้อหา เหตุการณ เรื่องราว

ในเชิงเหตุและผล และอธิบาย

ความสมัพันธ และระบหุลกัการ

ที่สนับสนุน  ในลักษณะของ

การประยุกตใชองคความรู

แนวคดิ ทฤษฎีท่ีมคีวามนาเชือ่ถอื

อยางสมเหตุสมผล  แตยังไม

สามารถตคีวาม วเิคราะหขอมลู 

ประเมิน และสรุปอางอิงจาก

ขอมูลไดอยางชัดเจน

ผูเรยีนสามารถแจกแจงลกัษณะ

สําคัญหรือองคประกอบของ

เนื้อหา เหตุการณ เรื่องราว

ในเชิงเหตุและผล และอธิบาย

ความสมัพันธ และระบหุลกัการ

ที่สนับสนุน  ในลักษณะของ

การประยุกตใชองคความรู

แนวคดิ ทฤษฎท่ีีขาดความนาเชือ่ถื

อและไมสมเหตสุมผล และยังไม

สามารถตีความ  วิเคราะหขอมลู 

ประเมิน และสรุปอางอิงจาก

ขอมูลไดอยางชัดเจน

ผูเรียนไมสามารถแสดงความ 

สามารถดานการคิดวิเคราะห 

และการคดิอยางมวิีจารณญาณ 

ตามเกณฑระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับดมีาก

�  3 หมายถึง การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับดี 

�   2 หมายถึง การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับปรับปรุง

5คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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แบบประเมินการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ Type 1B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2          1

การระบุ

ความสาํคัญ

การระบุ

ความสมัพนัธ

อยางมีเหตผุล

การระบหุลกัการ

การประเมิน

สถานการณ

1

2

3

4

ผูเรียนสามารถแจกแจง
ลักษณะ ความสําคัญ
หรือองคประกอบของ
เนื้อหา เหตุการณ หรือ
เรื่องราวไดอยางชัดเจน
และมคีวามเปนเหตแุละผล

ผูเรยีนสามารถพิจารณา
ขอมูล เหตุการณ หรือ
เรื่องราว และสามารถ
อธิบายความสมัพันธหรอื
การเชื่อมโยงเนื้อหา 
เหตุการณ หรือเรื่องราว
ไดอยางชัดเจนและ
สมเหตุสมผล

ผูเรียนสามารถอธิบาย
หลักการที่สนับสนุน
ความสัมพันธของ
เนื้อหา เหตุการณ หรือ
เรื่องราว โดยประยุกต
ใชองคความรู แนวคิด 
ทฤษฎีอยางสมเหตสุมผล
และนาเชื่อถือ

ผูเรียนสามารถตีความ 
วิเคราะหขอมูล ประเมิน 
และสรปุอางองิจากขอมลู
ที่เชื่อถือไดมาสนับสนุน
เนื้อหา เหตุการณ หรือ
เรื่องราวไดอยางชัดเจน

ผูเรียนสามารถแจกแจง
ลักษณะ ความสําคัญ
หรือองคประกอบของ
เนื้อหา เหตุการณ หรือ
เรือ่งราวไดชดัเจนแตขาด
ความเปนเหตุและผล

ผูเรยีนสามารถพิจารณา
ขอมูล เหตุการณ หรือ
เรื่องราว และสามารถ
อธิบายความสัมพันธหรอื
การเชื่อมโยงเนื้อหา 
เหตุการณ หรือเรื่องราว
ไดอยางชัดเจน แตขาด
ความสมเหตุสมผล

ผูเรียนสามารถอธิบาย
หลักการที่สนับสนุน
ความสัมพันธของ
เนื้อหา เหตุการณ หรือ
เรื่องราว โดยประยุกต
ใชองคความรู แนวคิด 
ทฤษฎีแตขาดความ
สมเหตุสมผลและ
นาเชื่อถือ

ผูเรียนสามารถตีความ 
วิเคราะหขอมูล ประเมิน 
และสรปุอางองิจากขอมลู
ที่เชื่อถือไดมาสนับสนุน
เนื้อหา เหตุการณ หรือ
เรื่องราวได   แตขาด
ความชัดเจน

ผูเรียนสามารถแจกแจง
ลักษณะ ความสําคัญ
หรือองคประกอบของ
เนื้อหา เหตุการณ หรือ
เรือ่งราวไดไมชดัเจนและ
ขาดความเปนเหตแุละผล

ผูเรยีนสามารถพิจารณา
ขอมูล เหตุการณ หรือ
เรื่องราว และสามารถ
อธิบายความสมัพันธหรอื
การเชื่อมโยงเนื้อหา 
เหตุการณ หรือเรื่องราว
ไดไมชัดเจนและขาด
ความสมเหตุสมผล

ผูเรียนสามารถอธิบาย
หลักการที่สนับสนุน
ความสัมพันธของ
เนื้อหา เหตุการณ หรือ
เรื่องราว แตขาด
การประยุกตใชองคความ
รู แนวคิด ทฤษฎีและขาด
ความสมเหตุสมผลและ
นาเชื่อถือ

ผูเรียนสามารถตีความ 
วิเคราะหขอมูล ประเมิน 
แตสรปุอางองิจากขอมลู
ที่ขาดความเชื่อถือได
มาสนับสนุนเนื้อหา 
เหตุการณ หรือเรื่องราว
และขาดความชัดเจน

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการระบุความสําคัญ 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการระบุความสัมพันธ 
อยางมีเหตุผล
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการระบุหลักการ 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ
แสดงความสามารถ
ในการประเมนิ
สถานการณ
ตามเกณฑระดับ

การแปลความหมาย

�  13 - 16    หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดีมาก 

�     9 - 12    หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับพอใช 

�     1 - 4   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับปรับปรุง

6 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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แบบประเมินการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ Type 1C
(Single-Point Rubric)

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การคดิวเิคราะหและ

การคดิอยางมีวจิารณญาณ

ประเดน็ท่ีสาํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

1. การระบคุวามสาํคัญ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถแจกแจงลกัษณะความสาํคญั

หรอืองคประกอบของเน้ือหา เหตกุารณ 

หรอืเรือ่งราวไดอยางชดัเจนและ 

มคีวามเปนเหตแุละผล

2. การระบคุวามสมัพนัธอยางมีเหตผุล

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถพิจารณาขอมลูเหตกุารณ 

หรอืเรือ่งราว และสามารถอธิบาย

ความสมัพันธหรอืการเชือ่มโยงเนือ้หา 

เหตกุารณ หรอืเรือ่งราวไดอยางชดัเจน

และสมเหตสุมผล

3. การระบหุลกัการ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถอธิบายหลกัการ

ท่ีสนับสนนุความสมัพันธของเน้ือหา

เหตกุารณ หรอืเรือ่งราว โดยประยุกตใช

องคความรู แนวคดิ ทฤษฎีอยางสมเหตสุมผล

และนาเชือ่ถือ

4. การประเมนิสถานการณ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถตคีวาม วิเคราะหขอมลู

ประเมนิ และสรปุอางองิจากขอมลู

ท่ีเชือ่ถือไดมาสนบัสนนุเน้ือหา

เหตกุารณ หรอืเรือ่งราวไดอยางชดัเจน

7คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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การแกปญหาเชิงซับซอน 
2

(Complex Problem Solving)

นิยามความหมาย

       การแกปญหาเชิงซับซอน (Complex Problem Solving) 

หมายถึง ความสามารถในการคนหาวิธีการจัดการผลกระทบ

ที่จะไมทําใหเกิดผลกระทบซํ้า ผานการสังเคราะหสาเหตุจาก

ความสัมพันธ ระหว างกลุ มป จจัยต าง ๆ และมองหารูปแบบ

การเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาความสัมพันธของผลกระทบตาง ๆ 

โดยเปนการคิดเชิงระบบ การมองภาพเปนองครวมขององคประกอบ

ท่ีมีความเก่ียวของกันหรือมีอิทธิพลตอกัน 

8 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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หมายถึง ความสามารถในการระบสุถานการณหรอืเหตกุารณท่ีกําลงัเกิดขึน้

ท่ีสงผลกระทบและตองการการจดัการอยางละเอยีดและชดัเจน การจดัลาํดบั

ความสาํคญัและความเรงดวน การวางแผนและหาวิธีการจัดการเพื่อให

การดําเนินงาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

2.1 การวิเคราะหสถานการณ 

หมายถึง ความสามารถในการคิดแบบองครวมของแบบแผนหรือโครงสราง

ในลักษณะเปนเครือขายลําดับชั้น อยางมปีฏสิมัพนัธทีท่กุสวนมกีารเชือ่มตอกนั

ทั้งโดยตรงและโดยออม อยางสมเหตุสมผล

2.2 การคิดเชิงระบบ 

หมายถงึ ความสามารถในการประมวลวธีิการแกไขปญหาท่ีซบัซอน  ดวยการคดิคนหา

วิธีการใหมที่แปลกแตกตางไปจากเดิมหรือการคนหากระบวนการที่มีอยูแลวนาํไป

บรูณาการกับความคดิทีม่อียูและแปลกใหมไปจากเดมิเพ่ือใหรองรบักับปญหา

ความซับซอนได

2.3 การแสวงหาวิธีแกไขอยางสรางสรรค 

หมายถึง ความสามารถในการมองหาทางแกไขปญหาไดอยางหลากหลาย

โดยไมยึดติดกับรูปแบบเดิม และการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหสอดคลอง

กับการแกไขปญหาหรือสถานการณที่เกิดขึ้น

2.4 การปรับตัวหรือยืดหยุนตามสถานการณ 

มีองคประกอบ

ดังน้ี4 ดาน
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แบบประเมินการแกปญหาเชิงซับซอน Type 2A
(Holistic Rubrics)

4 3 2 1

ผูเรยีนสามารถระบุสถานการณ

ในการแกปญหาไดอยางละเอยีด

และชดัเจน จดัลาํดบัความสาํคญั 

วางแผนและหาวิธีการจดัการ

โดยคดิแบบองครวมอยางมี

แบบแผนหรือโครงสราง

ประมวลวิธีการแกไขปญหา

ท่ีซบัซอนไดอยางหลากหลาย

ผูเรยีนสามารถระบสุถานการณ

ในการแกปญหาไดอยางละเอยีด

และชดัเจน จดัลาํดบัความสําคัญ 

วางแผนและหาวิธีการจดัการ

โดยคดิแบบองครวมอยางมี

แบบแผนหรอืโครงสราง

ประมวลวิธีการแกไขปญหา

ท่ีซบัซอนได  แตขาด

ความหลากหลาย

ผูเรยีนสามารถระบสุถานการณ

ในการแกปญหาไดอยางละเอยีด

และชดัเจน จดัลาํดบัความสาํคัญ 

วางแผนและหาวิธีการจัดการ

แตยังขาดการคดิแบบองครวม

อยางมีแบบแผนหรือโครงสราง 

และขาดการประมวล

วิธีการแกไขปญหาทีซ่บัซอนได

และขาดความหลากหลาย

ผูเรียนไมสามารถแสดง

ความสามารถดานการแกปญหา 

เชิงซับซอนตามเกณฑระดับ 

คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดีมาก

�  3 หมายถึง การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดี

�   2 หมายถึง การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับปรับปรุง

11คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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แบบประเมินการแกปญหาเชิงซับซอน Type 2B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2           1

การวเิคราะห

สถานการณ

การคิดเชงิระบบ

การแสวงหา

วธิแีกไข

อยางสรางสรรค

การปรบัตัวหรอื

ยืดหยุนตาม

สถานการณ

1

2

3

4

ผูเรียนสามารถระบุ
สถานการณท่ีเกิดขึน้และ 
จัดลําดับความสําคัญ
เรงดวน รวมถึงการวางแผน
หาวิธีการจัดการ เพื่อ
ใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ผูเรียนสามารถคิดแบบ
องครวมของแบบแผน
หรอืโครงสรางในลกัษณะ
เปนเครือขายลําดับชั้น
อยางมีปฏิสัมพันธ
ท่ีทกุสวนมกีารเช่ือมตอกัน
ทั้งโดยตรงและโดยออม

ผูเรียนสามารถประมวล
วิธีการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมที่แตกตางไป
จากเดิม หรือบูรณาการ
กับความคดิทีแ่ปลกใหม
หรอืความคดิทีม่อียูเดมิได

ผูเรยีนสามารถแกไขปญหา
ไดหลากหลายไมยึดตดิกับ
รูปแบบเดิม ปรับเปลี่ยน
แนวความคิดให
สอดคลองกับการแกไข
ปญหาหรือสถานการณ

ผูเรียนสามารถระบุ
สถานการณทีเ่กิดข้ึนและ 
จัดลําดับความสําคัญ
เรงดวน แตการวางแผน
หาวิธีการจัดการยังขาด
ความชัดเจนท่ีทําให
การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ผูเรียนสามารถคิดแบบ
องครวมของแบบแผน
หรอืโครงสรางในลักษณะ
เปนเครือขายลําดับชั้น
อยางมีปฏิสัมพันธ 
แตยังขาดความเชือ่มตอกัน
ท้ังโดยตรงและโดยออม

ผูเรียนสามารถประมวล
วิธีการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมที่แตกตางไป
จากเดิม แตยังขาดการ
บรูณาการกับความคดิท่ี
แปลกใหมหรอืความคิดท่ีมี
อยูเดิม

ผูเรยีนสามารถแกไขปญหา
ไดหลากหลายไมยึดตดิกับ
รูปแบบเดิม แตยังไม
สามารถปรับเปลี่ยน
แนวความคิดให
สอดคลองกบัการแกไข
ปญหาหรือสถานการณ

ผูเรียนสามารถระบุ
สถานการณที่เกิดขึ้น
แตยังไมสามารถจดัลําดบั
ความสําคัญเรงดวน และ
การวางแผนหาวธีิการจดัการ
ยังขาดความชดัเจนทีท่ํา
ใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ผูเรียนสามารถคิดแบบ
องครวมของแบบแผน
หรือโครงสราง แตยังไม
เปนเครือขายลําดับชั้น
อยางมีปฏิสัมพันธและ
ขาดความเชื่อมตอกัน
ทั้งโดยตรงและโดยออม

ผูเรียนสามารถประมวล
วิธีการแกไขปญหาได
แตวิธีการใหมยังไม
แตกตางไปจากเดิมและ
ยังขาดการบูรณาการ
กับความคิดที่แปลกใหม
หรอืความคิดท่ีมอียูเดิม

ผูเรยีนสามารถแกไขปญหา
ไดหลากหลาย แตยัง
ยดึตดิกับรูปแบบเดิม 
และยังไมสามารถปรับ
เปลี่ยนแนวความคิดให
สอดคลองกับการแกไข
ปญหาหรือสถานการณ

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การวเิคราะหสถานการณ 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การคิดเชิงระบบ 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การแสวงหาวิธีแกไข 
อยางสรางสรรค
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง
ความสามารถใน
การปรับตัวหรือยืดหยุน
ตามสถานการณ
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  13 - 16    หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดีมาก

�     9 - 12    หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับพอใช 

�     1 - 4   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับปรับปรุง

12 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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แบบประเมินการแกปญหาเชิงซับซอน Type 2C
(Single-Point Rubric)

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การแกปญหาเชงิซบัซอน

ประเดน็ท่ีสาํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

1. การวเิคราะหสถานการณ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถระบสุถานการณทีเ่กิดข้ึน

และ จดัลาํดบัความสาํคญัเรงดวน

รวมถึงการวางแผนหาวธีิการจดัการ

เพ่ือใหการดาํเนนิงานมปีระสทิธิภาพ

และประสทิธิผล

2. การคิดเชงิระบบ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถคดิแบบองครวม ของแบบแผน

หรอืโครงสรางในลกัษณะเปนเครอืขาย

ลาํดบัชัน้อยางมปีฏิสมัพันธท่ีทุกสวน 

มกีารเชือ่มตอกันท้ังโดยตรงและโดยออม

3. การแสวงหาวธิแีกไขอยางสรางสรรค

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถประมวลวิธีการแกไขปญหา

ดวยวิธีการใหมท่ีแตกตางไปจากเดมิหรอื

บรูณาการกับความคดิท่ีแปลกใหม

4. การปรบัตวัหรอืยดืหยุนตามสถานการณ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถแกไขปญหาไดหลากหลาย

ไมยึดตดิกับรปูแบบเดมิ ปรบัเปลีย่น

แนวความคดิใหสอดคลองกับการแกไข

ปญหาหรอืสถานการณ

13คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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การคิดสรางสรรค 
3

(Creative Thinking)

นิยามความหมาย

       การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถใน

การมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ แลวขยายขอบเขตความคิดออกไป

จากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู  สูความคิดท่ีแปลกใหมท่ีไมเคยมีมากอน 

เปนความคิดท่ีเปดกวาง คิดหลายแงหลายมุม ไมปดก้ันความคิดของตน 

โดยเปดใจกวางในการเรียนรูและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางไปจากที่

เคยเรียนรู สามารถเชื่อมโยงตอยอดการคิดในส่ิงท่ีแปลกใหมไปจากเดิม

และสามารถริเริ่มสิ่งใหมที่ตอยอดมาจากความคิดนั้นได

14 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

4 ดาน

3.1 การคิดริเริ่ม
หมายถึง ความสามารถในการคิดสิ่งที่แปลกใหม
แตกตางจากความคิดธรรมดาทั่วไป หรือดัดแปลง
ประยุกตเปนความคิดใหม ซึ่งอาจไมเคยมีใครนึก
หรือคิดขึ้นมากอน

3.3 การคิดยืดหยุน
หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบ
ไดหลายอยางหลายประเภท และมีความหลากหลาย

3.4 การคิดละเอียดลออ
หมายถึง ความสามารถในการคิดขยายภาพความคิดแรก
ใหไดความชัดเจนครบถวนในทุกประเด็น และมีความหมาย
สมบูรณมากขึ้น

3.2 การคิดคลองแคลว
หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดอยางรวดเร็ว
โดยเปนคําตอบที่ไดคนควาหาทางเลือกที่หลากหลายมาแลว
และเปนคําตอบที่เหมาะสม สามารถคิดออกมาใหไดจํานวนมาก
ในชวงเวลาที่จํากัด

15คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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R
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แบบประเมินการคิดสรางสรรค Type 3A
(Holistic Rubrics)

4 3 2 1

ผูเรยีนสามารถคดิสิง่ทีแ่ปลกใหม

หรอืดดัแปลงประยุกต 

เปนความคดิใหมในการคดิหา

คําตอบไดอยางหลากหลายและ

รวดเรว็ในชวงเวลาทีจ่าํกัด 

สามารถขยายภาพความคิดได

ชดัเจน ครบถวนในทุกประเดน็ 

และมคีวามหมายสมบรูณ

ผูเรยีนสามารถคิดสิง่ท่ีแปลกใหม

หรอืดัดแปลงประยุกต 

เปนความคดิใหมในการคดิหาคาํ

ตอบไดอยางหลากหลายและ

รวดเรว็ในชวงเวลาทีจ่าํกัด 

แตยังไมสามารถขยายภาพ

ความคดิไดชดัเจน ครบถวนใน

ทุกประเดน็ และขาดความหมาย

ท่ีสมบรูณ

ผูเรยีนสามารถคิดสิง่ทีแ่ปลกใหม

หรอืดดัแปลงประยุกต

เปนความคดิใหมในการคดิหา

คําตอบ แตยังขาดความหลากหลาย

และรวดเรว็ในชวงเวลาทีจ่าํกัด 

และยังไมสามารถขยายภาพ

ความคดิไดชดัเจน ครบถวนใน

ทุกประเดน็ และขาดความหมาย

ท่ีสมบรูณ

ผูเรียนไมสามารถแสดง 

ความสามารถ 

ดานการคิดสรางสรรค ตาม

เกณฑระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การคิดสรางสรรคอยูในระดับดีมาก

�  3 หมายถึง การคิดสรางสรรคอยูในระดับดี

 �   2 หมายถึง การคิดสรางสรรคอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การคิดสรางสรรคอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการคิดสรางสรรค Type 3B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2       1

การคิดรเิริม่

การคิดคลองแคลว

การคิดยดืหยุน

การคิดละเอียด

ลออ

1

2

3

4

ผูเรียนสามารถคิดสิ่งท่ี
แปลกใหมแตกตาง
ไปจากทั่วไป ดัดแปลง
ประยุกตเปนความคดิใหม
ท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน

ผูเรียนสามารถคิดหา
คําตอบไดเหมาะสมและ
หลากหลาย  โดยสามารถคดิ
ไดอยางรวดเร็ว 
ในชวงเวลาที่จํากัด

ผูเรียนสามารถคิดหา
คําตอบไดหลายอยาง
หลายประเภท และ
มีความหลากหลาย
ชัดเจนภายในแตละ
ประเภท

ผูเรยีนสามารถขยายภาพ
ความคิดแรกไดชัดเจน 
ครบถวนในทุกประเด็น 
และมีความหมาย
สมบูรณ

ผูเรียนสามารถคิดสิ่งที่
แปลกใหมแตกตาง
ไปจากทั่วไป แตยังไม
สามารถดัดแปลง
ประยุกตเปนความคดิใหม
ท่ีไมเคยเกิดขึ้นมากอน

ผูเรียนสามารถคิดหา
คําตอบไดเหมาะสมและ
หลากหลาย แตขาด
ความรวดเรว็  ในชวงเวลา
ที่จํากัด

ผูเรียนสามารถคิดหา
คําตอบไดหลายอยาง
หลายประเภท  แตยังขาด
ความหลากหลายหรือ
ความชัดเจนภายใน
แตละประเภท

ผูเรยีนสามารถขยายภาพ
ความคิดแรกไดชัดเจน 
ครบถวนในทุกประเด็น 
แตยังขาดความหมาย
ที่สมบูรณ

ผูเรียนสามารถคิดสิ่งที่
แปลกใหม แตยังไมแตกตาง
ไปจากทั่วไป และ
ยังไมสามารถดัดแปลง
ประยุกตเปนความคดิ
ใหมที่ไมเคยเกิดขึ้น
มากอน

ผูเรียนสามารถคิดหา
คําตอบไดเหมาะสม
แตขาดความหลากหลาย 
และขาดความรวดเร็ว
ในชวงเวลาที่จํากัด

ผูเรียนสามารถคิดหา
คําตอบไดหลายอยาง
หลายประเภท  แตยังขาด
ความหลากหลายและ
ความชัดเจนภายใน
แตละประเภท

ผูเรยีนสามารถขยายภาพ
ความคิดแรกไดชัดเจน 
แตยังขาดความ
ครบถวน และขาด
ความหมายที่สมบูรณ

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการคิดริเริ่ม 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการคดิคลองแคลว 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการคดิยืดหยุน 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการคิด 
ละเอียดลออตาม
สถานการณตามเกณฑ 
ระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  13 - 16   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดีมาก

�     9 - 12   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับพอใช 

�     1 - 4   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการคิดสรางสรรค Type 3C
(Single-Point Rubric)

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การคดิสรางสรรค

ประเดน็ท่ีสาํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

1. การคิดรเิริม่

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถคดิสิง่ท่ีแปลกใหมแตกตาง

ไปจากท่ัวไป ดดัแปลงประยุกต

เปนความคดิใหมทีไ่มเคยเกิดขึน้มากอน

2. การคิดคลองแคลว

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถคดิหาคาํตอบไดเหมาะสม

และหลากหลาย โดยสามารถคดิได

อยางรวดเรว็ในชวงเวลาทีจ่าํกัด

3. การคิดยดืหยุน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถคดิหาคาํตอบไดหลายอยาง

หลายประเภท และมคีวามหลากหลาย 

ชดัเจนภายในแตละประเภท

4. การคิดละเอียดละออ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถขยายภาพความคดิแรก

ไดชดัเจน ครบถวนในทกุประเดน็

 และมคีวามหมายสมบรูณ
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การบริหารความสัมพันธกับผูอ่ืน 
4

(Interpersonal Management)

นิยามความหมาย

       การบริหารความสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal Management) หมายถึง 

ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธและความเขาใจกันของบุคคลแตละคน รวมทั้ง

การเขาใจคนอื่น การรับฟงกัน การฟงอยางตั้งใจ การสรางความเขาใจรวมกัน 

การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ การโนมนาวใจผูอื่น และการปฏิบัติตอผูอื่น 

20 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

4 ดาน

4.1 การทํางานรวมกับผูอื่น 
หมายถึง ความสามารถในการใหความรวมมือในการทํางาน
กับผูอื่น มีปฏิสัมพันธทางสังคมกัน ตระหนักในความสําคัญ
ของกันและกัน แสดงออกถึงการยอมรับ ใหเกียรติกัน
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

4.3 การมีความรับผิดชอบตอสังคม 
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุม
ดวยการยอมรับ พยายามทําหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย
ใหดีที่สุด เพื่อไมใหสงผลกระทบตอกลุม ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการกระทําของกลุม

4.4 การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
หมายถึง ความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นไดโดยมีการโตตอบ
และมีการตอบสนองตอกันและกัน สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองใหแสดงทัง้ทางคาํพูดและปฏิกิรยิาทาทางใหเปนเชงิบวก
ตอตนเองและเพื่อนรวมงานได และรูจักวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
ถูกกาลเทศะ

4.2 การปรับตัวไดอยางเหมาะสมและยืดหยุน
ในการทํางาน 
หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบุคคลและ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน
ของตนเองใหเขากับแนวทางการทํางานของกลุมได
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ลขิ
สิท
ธิข์
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 สจ
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Type 4A
(Holistic Rubrics)แบบประเมินการบริหารความสัมพันธกับผูอ่ืน

4 3 2 1

ผูเรยีนรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ปรับตวัใหเขากับการเปลีย่นแปลง 

ปฏิบัตติามกฎหรอืมตขิองกลุม

ทาํหนาท่ีของตนทีไ่ดรบัมอบหมาย 

ยอมรบัสิง่ท่ีเกิดขึน้ มกีารโตตอบ

และตอบสนองซึง่กันและกัน 

รูจกัควบคมุพฤตกิรรมของตนเอง

และรูจกัวิธีการสือ่สารทีเ่หมาะสม 

ผูเรยีนรบัฟงความคิดเห็นของผูอืน่ 

ปรบัตวัใหเขากับการเปลีย่นแปลง 

ปฏบิตัติามกฎหรอืมตขิองกลุม 

ทาํหนาท่ีของตนทีไ่ดรบัมอบหมาย 

ยอมรบัสิง่ท่ีเกิดข้ึน มกีารโตตอบ

และตอบสนองซ่ึงกันและกัน 

แตขาดการควบคมุพฤตกิรรม

ของตนเองและขาดวธีิการสือ่สาร

ทีเ่หมาะสม

ผูเรยีนรบัฟงความคิดเห็นของผูอืน่

บาง พยายามปรบัตวัใหเขากับ

การเปลีย่นแปลง แตขาดการปฏิบตัิ

ตามกฎหรอืมตขิองกลุม หรอืขาด

การทําหนาทีข่องตนทีไ่ดรบัมอบหมาย 

ยอมรบัสิง่ท่ีเกิดขึน้  มกีารโตตอบ

และตอบสนองซึง่กันและกัน และ

ขาดการควบคมุพฤตกิรรมของ

ตนเองและขาดวธีิการสือ่สารท่ี

เหมาะสม

ผูเรียนไมสามารถแสดง

ความสามารถดานการบริหาร 

ความสัมพันธกับผูอื่น

ตามเกณฑระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การบริหารความสัมพันธอยูในระดับดีมาก

�  3 หมายถึง การบริหารความสัมพันธอยูในระดับดี

�   2 หมายถึง การบริหารความสัมพันธอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การบริหารความสัมพันธอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการบริหารความสัมพันธกับผูอ่ืน Type 4B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2     1

การทาํงานรวม

กับผูอ่ืน

การปรบัตัวได

อยางเหมาะสม

และยืดหยุนใน

การทาํงาน

การมีความ

รบัผิดชอบ

ตอสงัคม

การมีมนุษยสมัพนัธ

ทีด่ี

1

2

3

4

ผูเรียนรวมมือในการ
ทํางานกับผูอื่นและ
มีปฏิสัมพันธทางสังคม 
แสดงออกถึงการยอมรบั 
ใหเกียรติ และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน

ผูเรียนสามารถปรับตัว
ใหเขากับบุคคลและ
สภาพแวดลอม ปรบัเปลีย่น
รูปแบบการทํางานของ
ตนเองใหเขากับแนวทาง
การทํางานของกลุมได

ผูเรยีนสามารถปฏบิตัติาม
กฎหรอืมตขิองกลุมดวย
การยอมรับ  พยายาม
ทําหนาท่ีของตนท่ีไดรับ
มอบหมายใหดีท่ีสดุ และ
ยอมรับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจาก
การกระทําของกลุม

ผูเรียนโตตอบและ
ตอบสนองตอกันและกัน 
สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง
รูจักวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ

ผูเรียนรวมมือในการ
ทํางานกับผูอื่นและ
มีปฏิสัมพันธทางสังคม 
แตขาดการแสดงออก
ถึงการยอมรับ ใหเกียรติ 
และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

ผูเรียนสามารถปรับตัว
ใหเขากับบุคคลและ
สภาพแวดลอม ปรบัเปลีย่น
รูปแบบการทํางานของ
ตนเอง  แตยังไมเขากับ
แนวทางการทํางาน
ของกลุมได

ผูเรยีนสามารถปฏบิตัติาม
กฎหรอืมติของกลุมดวย
การยอมรับ  พยายาม
ทําหนาท่ีของตนท่ีไดรบั
มอบหมายใหดีที่สุด 
แตขาดการยอมรับสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการกระทํา
ของกลุม

ผูเรียนโตตอบและ
ตอบสนองตอกันและกัน 
สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง 
แตขาดการสื่อสารที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ

ผูเรียนรวมมือในการ
ทาํงานกับผูอืน่ แตยังขาด
ปฏิสัมพันธทางสังคม  
และขาดการแสดงออก
ถึงการยอมรับ ใหเกียรติ 
และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

ผูเรียนสามารถปรับตัว
ใหเขากับบุคคลและ
สภาพแวดลอม  แตยัง
ไมสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานของ
ตนเองและยังไมเขากับ
แนวทางการทํางาน
ของกลุมได

ผูเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหรือมติของกลุม
ดวยการยอมรับ แตขาด
การพยายามทําหนาที่
ของตนทีไ่ดรบัมอบหมาย
ใหดีที่สุด และขาดการ
ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําของกลุม

ผูเรียนโตตอบและ
ตอบสนองตอกันและกัน 
แตไมสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง 
และขาดการสื่อสารที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการ 
ทํางานรวมกับผูอื่น 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการปรับตัว 
ไดอยางเหมาะสมและ 
ยืดหยุนในการทํางาน 
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการ 
มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการ 
มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  13 - 16    หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดีมาก

�     9 - 12    หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับพอใช 

�    1 -  4   หมายถึง  การแกปญหาเชิงซับซอนอยูในระดับปรับปรุง
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Type 4C
(Single-Point Rubric)

ประเดน็ทีส่าํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

แบบประเมินการบริหารความสัมพันธกับผูอ่ืน

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การบรหิารความสมัพนัธกับผูอ่ืน

1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนรวมมอืในการทํางานกับผูอืน่และ

มปีฏสิมัพันธทางสงัคม 

แสดงออกถึงการยอมรบั ใหเกียรต ิ

และรบัฟงความคดิเหน็ของผูอืน่

2. การปรบัตวัไดอยางเหมาะสม

และยดืหยุนในการทํางาน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถปรบัตวัใหเขากับบคุคลและ

สภาพแวดลอม ปรบัเปลีย่นรปูแบบการทํางาน

ของตนเองใหเขากับแนวทางการทาํงาน

ของกลุมได

3. การมีความรบัผิดชอบตอสงัคม

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถปฏบิตัติามกฎหรอืมติของกลุม

ดวยการยอมรบั พยายามทําหนาที่

ของตนทีไ่ดรบัมอบหมายใหดทีีส่ดุ

และยอมรบัสิง่ทีเ่กิดข้ึนจากการกระทาํของกลุม

4. การมีมนุษยสมัพนัธท่ีดี

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนโตตอบและตอบสนองตอกันและกัน

สามารถควบคมุพฤตกิรรมของตนเอง

รูจกัวิธีการสือ่สารทีเ่หมาะสมตามกาลเทศะ
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ความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายาม  
5

(Integrity and Perseverance)

นิยามความหมาย

       ความซื่อสัตยและความพากเพียรพยายาม (Integrity and Perseverance) หมายถึง

คณุลกัษณะทีแ่สดงออกผานพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความซือ่สตัยสจุรติ 

และมคีวามมุงมัน่เพียรพยายามในการทําหนาที ่ โดยยดึหลกัความถกูตองตามกฎระเบยีบของสวนรวม
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

2 ดาน

5.1 ความซื่อสัตยตอหนาที่ ตอตนเอง และตอผูอื่น  
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเคารพกฎระเบียบสวนรวม
เคารพผูอื่น และเคารพตนเอง รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยยึดถือและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

5.2 ความพากเพียรพยายาม  
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุงมั่น
ในการทํางานหรือทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ และการติดตามความกาวหนาของงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
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Type 5A
(Holistic Rubrics)แบบประเมินความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายาม

4 3 2 1

ผูเรยีนแสดงออกถงึการเคารพ

กฎระเบียบสวนรวม  เคารพผูอ่ืน 

และเคารพตนเอง   รบัผดิชอบงาน

ท่ีไดรบัมอบหมาย มุงมัน่ใน

การทํางานหรอืทาํหนาที่ 

ท่ีไดรบัมอบหมายอยาง

เต็มความสามารถ และตดิตาม

ความกาวหนาของงานทีไ่ด

รับมอบหมาย

ผูเรยีนแสดงออกถงึการเคารพ

กฎระเบยีบสวนรวม เคารพผูอืน่ 

และเคารพตนเอง รบัผดิชอบงาน

ทีไ่ดรบัมอบหมาย มุงมัน่ใน

การทํางานหรอืทาํหนาที่ 

ทีไ่ดรบัมอบหมายอยาง

เตม็ความสามารถ แตขาด

การติดตามความกาวหนา

ของงานทีไ่ดรบัมอบหมาย

ผูเรยีนแสดงออกถงึการเคารพ

กฎระเบยีบสวนรวม เคารพผูอืน่ 

และเคารพตนเอง รบัผดิชอบงาน

ทีไ่ดรบัมอบหมาย แตขาด

ความมุงมัน่ในการทํางานหรอื

ทําหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมายอยาง

เต็มความสามารถ และขาด

การติดตามความกาวหนา

ของงานท่ีไดรบัมอบหมาย

ผูเรียนไมสามารถแสดง 

ความซื่อสัตยและ

ความพากเพียรพยายาม 

ตามเกณฑระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง ความซื่อสัตยและความพากเพียรพยายามอยูในระดับดมีาก

�  3 หมายถึง ความซื่อสัตยและความพากเพียรพยายามอยูในระดับดี 

�   2 หมายถึง ความซื่อสัตยและความพากเพียรพยายามอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง ความซื่อสัตยและความพากเพียรพยายามอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายาม Type 5B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2 1

ความซือ่สตัย

ตอหนาที ่

ตอตนเอง

และตอผูอืน่

ความพากเพยีร

พยายาม

1

2

ผูเรียนแสดงออกถึง
การเคารพกฎระเบียบ
สวนรวม เคารพผูอืน่ และ
เคารพตนเอง รับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมาย
โดยยึดถือและยืนหยดัใน
สิ่งที่ถูกตอง

ผูเรียนแสดงออกถึง
ความมุงมัน่ในการทํางาน
หรือทําหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายอยาง
เต็มความสามารถ และ
การติดตามความกาว
หนาของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย

ผูเรียนแสดงออกถึง
การเคารพกฎระเบียบ
สวนรวม เคารพผูอืน่ และ
เคารพตนเอง รับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมาย
แตขาดการยึดถือและ
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

ผูเรียนแสดงออกถึง
ความมุงมัน่ในการทํางาน
หรือทําหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายอยาง
เต็มความสามารถ 
แตขาดการติดตาม
ความกาวหนาของงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

ผูเรียนแสดงออกถึง
การเคารพกฎระเบียบ
สวนรวม เคารพผูอืน่ และ
เคารพตนเอง แตขาด
ความรับผิดชอบงาน
ที่ไดรับมอบหมายและ
ขาดการยึดถือและ
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

ผูเรียนแสดงออกถึง
ความมุงมัน่ในการทํางาน
หรือทําหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย  แตยัง
ไมเต็มความสามารถ
และขาดการติดตาม
ความกาวหนาของงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถดาน 
ความซื่อสัตยตอหนาที่ 
ตอตนเอง และตอ 
ผูอื่นตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความพากเพียรพยายาม 
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  7 -  8    หมายถึง  ความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายามอยูในระดับดีมาก 

�   5 -  6    หมายถึง  ความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายามอยูในระดับดี

�  3 -  4    หมายถึง  ความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายามอยูในระดับพอใช 

�   1 -  2    หมายถึง  ความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายามอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายาม

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิความซือ่สตัย

และความพากเพยีรพยายาม

1. ความซือ่สตัยตอหนาท่ี ตอตนเอง

และตอผูอ่ืน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนแสดงออกถงึการเคารพกฎระเบยีบสวนรวม

เคารพผูอืน่ และเคารพตนเอง รบัผดิชอบงาน

ท่ีไดรบัมอบหมายโดยยึดถือและยืนหยัด

ในส่ิงทีถู่กตอง

2. ความพากเพยีรพยายาม

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนแสดงออกถึงความมุงมัน่ในการทํางาน

หรอืทําหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมาย

อยางเตม็ความสามารถ และการตดิตาม

ความกาวหนาของงานทีไ่ดรบัมอบหมาย

Type 5C
(Single-Point Rubric)

ประเดน็ทีส่าํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)
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การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู 
6

(Active Learning & Learning Strategies)

นิยามความหมาย

       การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู (Active Learning & Learning Strategies) 

หมายถึง ความสามารถในการวางแผนและตั้งเปาหมายการเรียนรู ความสามารถใน

การเรยีนรูดวยกลยุทธการเรยีนรูทีห่ลากหลาย สามารถคนควาหาความรูดวยตนเอง

ระบสุิง่ทีต่องเรยีนรูเพ่ิมเตมิได เชือ่มโยงความรูเดมิกับความรูใหม และสามารถประยุกต

ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการเรียนและในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

4 ดาน

6.1 การวางแผนการเรียนรู 
หมายถึง ความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค
ในการเรียนรูดวยตนเอง จัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่
ตองเรียนรู และกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเปนไปได
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู

6.3 การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
หมายถึง ความสามารถในการคนควาหาความรูดวยตนเอง
รูแหลงทรัพยากรสําหรับการเรียนรู สามารถระบุสิ่งที่ตอง
เรียนรูเพิ่มเติมได สามารถสะทอนตนเอง และประเมิน
ความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได 

6.4 การสรางองคความรูใหม 
หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
เชือ่มโยงประสบการณเดมิเขากับประสบการณใหม การวิเคราะห
ความสําคัญของสิ่งที่เรียนรูเพื่อใหเกิดองคความรูใหม 
และประยุกตความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการเรียนและ
ในชีวิตประจําวันได

6.2 การเลือกใชวิธีการเรียนรูของตนเองที่เหมาะสม  
หมายถึง ความสามารถในการกําหนดวิธีการเรียนรูของตนเอง
ใหเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และทรัพยากรที่มี สามารถประเมิน
วิธีการเรียนรูที่ใช และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
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แบบประเมินการเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู Type 6A
(Holistic Rubrics)

4 3 2 1

ผูเรียนสามารถกําหนดและ

ประเมนิรปูแบบวิธีการเรยีนรูท่ี

หลากหลายและปรบัเปลีย่นวิธีการ

อยางเหมาะสม สามารถคนควา

หาความรู สะทอนและประเมนิ

ความกาวหนาการเรยีนรูของ

ตนเอง เชือ่มโยงความรูและ

ประสบการณใหม วิเคราะห

ความสาํคญัและประยุกต

ความรูทีไ่ดรับไปใชประโยชนได

ผูเรยีนสามารถกําหนดและ

ประเมนิรปูแบบวิธีการเรยีนรูท่ี

หลากหลายและปรบัเปลีย่นวิธีการ

อยางเหมาะสม สามารถคนควา

หาความรู สะทอนและประเมนิ

ความกาวหนาการเรยีนรูของ

ตนเอง  แตขาดการเชือ่มโยง

ความรูและประสบการณใหม 

และขาดการวเิคราะหความสําคัญ

และประยุกตความรูทีไ่ดรบั

ไปใชประโยชนได

ผูเรยีนสามารถกําหนดและ

ประเมนิรปูแบบวิธีการเรยีนรูท่ี

หลากหลายและปรบัเปลีย่นวิธีการ

อยางเหมาะสม แตขาดการคนควา

หาความรู สะทอนและประเมนิ

ความกาวหนาการเรยีนรูของ

ตนเอง และขาดการเชือ่มโยง

ความรูและประสบการณใหม 

และขาดการวิเคราะหความสาํคญั

และประยุกตความรูทีไ่ดรบั

ไปใชประโยชนได

ผูเรียนไมสามารถแสดง 

ความสามารถในการเรียนรู 

เชิงรุกและการใฝรูตามเกณฑ 

ระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรูอยูในระดับดมีาก

�  3 หมายถึง การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรูอยูในระดับดี

�   2 หมายถึง การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรูอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรูอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู Type 6B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2  1

การวางแผน

การเรยีนรู

การเลอืกใช

วธิกีารเรยีนรู

ของตนเอง

ท่ีเหมาะสม

การแสวงหา

ความรูดวยตนเอง

การสราง

องคความรูใหม

1

2

3

4

ผูเรียนสามารถกําหนด
วัตถุประสงคการเรียนรู
ดวยตนเอง จัดลําดับ
ความสําคัญของสิ่งท่ี
ตองเรยีนรู และกําหนด
ระยะเวลาอยางเหมาะสม

ผูเรียนสามารถกําหนด
วิธีการเรยีนรูทีห่ลากหลาย 
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
รูปแบบการเรียนรู 
สามารถประเมนิรปูแบบ
การเรยีนรูและปรบัเปลีย่น
อยางเหมาะสม

ผูเรียนสามารถคนควา
หาความรูดวยตนเอง 
รูแหลงทรพัยากรการเรียนรู 
สามารถสะทอนและ
ประเมนิความกาวหนาใน
การเรียนรูของตนเองได 

ผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรูและประสบการณใหม 
วิเคราะหความสําคัญ
ของสิ่งท่ีเรียนรู และ
ประยุกตความรูท่ีได
สูการนําไปใช

ผูเรียนสามารถกําหนด
วัตถุประสงคการเรียนรู
ดวยตนเอง จัดลําดับ
ความสําคัญของสิ่งที่
ตองเรียนรู  แตไมสามารถ
กําหนดระยะเวลาอยาง
เหมาะสม

ผูเรียนสามารถกําหนด
วิธีการเรยีนรูท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
รูปแบบการเรียนรู แตไม
สามารถประเมนิรูปแบบ
การเรยีนรูและปรบัเปลีย่น
ไดอยางเหมาะสม

ผูเรียนสามารถคนควา
หาความรูดวยตนเอง 
รูแหลงทรพัยากรการเรยีนรู 
แตไมสามารถสะทอน
และประเมินความ
กาวหนาในการเรียนรู
ของตนเองได

ผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรูและประสบการณใหม 
วิเคราะหความสําคัญ
ของส่ิงท่ีเรียนรู แตไม
สามารถประยุกตความ
รูที่ไดสูการนําไปใช

ผูเรียนสามารถกําหนด
วัตถุประสงคการเรียนรู
ดวยตนเอง แตไม
สามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของสิง่ทีต่อง
เรียนรู และไมสามารถ
กําหนดระยะเวลา
อยางเหมาะสม

ผูเรียนสามารถกําหนด
วธีิการเรยีนรูท่ีหลากหลาย 
แตไมเหมาะสมกับเนือ้หา
และรูปแบบการเรียนรู 
และไมสามารถประเมิน
รูปแบบการเรียนรูและ
ปรับเปลี่ยนได
อยางเหมาะสม

ผูเรียนสามารถคนควา
หาความรูดวยตนเอง 
แตขาดการรูแหลง
ทรพัยากรการเรยีนรู และ
ไมสามารถสะทอนและ
ประเมนิความกาวหนาใน
การเรียนรูของตนเองได

ผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรูและประสบการณใหม 
แตไมสามารถวิเคราะห
ความสําคัญของสิ่งที่
เรียนรูและไมสามารถ
ประยุกตความรูที่ได
สูการนําไปใช

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การวางแผนการเรียนรู 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การเลือกใชกลยุทธ 
การเรียนรูที่หลากหลาย 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง  ตามเกณฑ 
ระดับคะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การสรางองคความรูใหม 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  13 - 16    หมายถึง  การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรูอยูในระดับดีมาก

�     9 - 12    หมายถึง  การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรูอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรูอยูในระดับพอใช 

�     1 - 4   หมายถึง  การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรูอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู Type 6C
(Single-Point Rubric)

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การเรยีนรูเชงิรกุและการใฝรู

ประเดน็ท่ีสาํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

1. การวางแผนการเรยีนรู

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถกําหนดวตัถุประสงค

การเรียนรูดวยตนเอง จดัลาํดบัความสาํคญั

ของสิง่ทีต่องเรยีนรู และกําหนดระยะเวลา

อยางเหมาะสม

2. การเลอืกใชวธิกีารเรยีนรูของตนเอง

ท่ีเหมาะสม

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถกําหนดวธีิการเรยีนรู

ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเนือ้หาและ

รปูแบบการเรยีนรู 

สามารถประเมนิรปูแบบการเรยีนรู

และปรบัเปลีย่นอยางเหมาะสม

3. การแสวงหาความรูดวยตนเอง

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถคนควาหาความรูดวยตนเอง

รูแหลงทรพัยากรการเรยีนรู สามารถสะทอน

และประเมนิความกาวหนาในการเรยีนรู

ของตนเองได

4. การสรางองคความรูใหม

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถเชือ่มโยงความรูและ

ประสบการณใหม วิเคราะหความสาํคญั

ของสิง่ทีเ่รยีนรู และประยุกตความรู

ท่ีไดสูการนาํไปใช
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ความอดทน ยืดหยุน
และฟนตัวจากสภาวะความเครียด 

7
(Resilience, Stress Tolerance and Flexibility)

นิยามความหมาย

      ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียด (Resilience, Stress 

Tolerance and Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการรับมือ อดทน และปรับตัวตอ

อปุสรรค แรงกดดนัจากปญหาหรอืสภาพแวดลอมท่ีเปลีย่นไป โดยสามารถยอมรบัความเปนจรงิ 

ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และมองหาประโยชนจากอุปสรรค แรงกดดันของปญหา และสามารถ

เผชิญหนากับสถานการณได
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

3 ดาน

7.1 การยอมรับความจริง 
หมายถึง ความสามารถในการมองปญหาหรืออุปสรรค
อยางตรงไปตรงมา การเทียบเคียงเหตุการณกับกรณีแวดลอม
และการคิดทบทวนหาทางแกไขปญหาตอไป

7.3 การฟนตัว  
หมายถึง ความสามารถในการวางปญหาและมองหาชองทาง
ที่แตกตางไปจากเดิม และการใชจุดแข็งที่มีในการปรับเขากับ
สถานการณที่ตองเผชิญ 

7.2 การทบทวนตนเอง  
หมายถึง ความสามารถในการคนหาจุดออน จุดแข็ง 
และการวิเคราะหหาสิ่งที่เปนสาเหตุเพื่อนําไปสูการหาทาง
แกไขของตนเอง
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R
U
B
R
I
C
S
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แบบประเมินความอดทน ยืดหยุน 
และฟนตัวจากสภาวะความเครียด

Type 7A
(Holistic Rubrics)

4 3 2 1

ผูเรยีนสามารถมองปญหาหรอื

อปุสรรคอยางตรงไปตรงมา

 เทียบเคยีงเหตกุารณกับกรณี

แวดลอม คดิทบทวนหาทางแกไข

ปญหา วิเคราะหสิง่ทีเ่ปนสาเหตุ

เพ่ือนาํไปสูการแกไขปญหา 

หาชองทางท่ีแตกตางจากเดมิ 

ใชจดุแขง็ในการปรบัตวัเขากับ

สถานการณท่ีตองเผชญิ 

ผูเรยีนสามารถมองปญหาหรอื

อุปสรรคอยางตรงไปตรงมา 

เทยีบเคยีงเหตกุารณกับกรณี

แวดลอม คดิทบทวนหาทางแกไข

ปญหา วิเคราะหสิง่ทีเ่ปนสาเหตุ

เพ่ือนาํไปสูการแกไขปญหา แต

ไมสามารถหาชองทางทีแ่ตกตาง

จากเดิมหรือใชจดุแขง็ในการปรบัตัว

เขากับสถานการณท่ีตองเผชญิ 

ผูเรยีนสามารถมองปญหาหรอื

อปุสรรคอยางตรงไปตรงมา 

เทยีบเคยีงเหตกุารณกับกรณี

แวดลอม  แตไมสามารถคดิทบทวนหา

ทางแกไขปญหาหรอืวิเคราะหสิง่ที่

เปนสาเหต ุ เพ่ือนาํไปสู

การแกไขปญหา และไมสามารถ

หาชองทางท่ีแตกตางจากเดิมหรือ

ใชจดุแข็งในการปรบัตวั

เขากับสถานการณท่ีตองเผชญิ

ผูเรียนไมสามารถแสดง

ความอดทน ยืดหยุน 

และฟนตัวจากสภาวะ

ความเครียดตามเกณฑระดับ 

คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียดอยูในระดับดมีาก

�  3 หมายถึง ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียดอยูในระดับดี 

�   2 หมายถึง ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียดอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียดอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินความอดทน ยืดหยุน 
และฟนตัวจากสภาวะความเครียด

Type 7B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2 1

การยอมรบั

ความจรงิ

การทบทวนตนเอง

การฟนตัว

1

2

3

ผูเรียนสามารถมอง
ปญหาหรืออุปสรรค
อยางตรงไปตรงมา 
เทียบเคียงเหตุการณ
กับกรณีแวดลอม และ
คิดทบทวนหาทางแกไข
ปญหา

ผูเรียนสามารถคนหา
จุดออน จุดแข็ง
 วิเคราะหหาสิ่งที่เปน
สาเหตุเพ่ือนําไปสู
การหาทางแกไขปญหา

ผูเรยีนสามารถวางปญหา
ท่ีเกิดข้ึนได และมองหา
ชองทางที่แตกตางไป
จากเดิม ใชจุดแข็งท่ีมี
ในการปรับเขากับ
สถานการณทีต่องเผชญิ 

ผูเรียนสามารถมอง
ปญหาหรืออุปสรรค
อยางตรงไปตรงมา 
เทียบเคียงเหตุการณ
กับกรณีแวดลอม แตไม
สามารถคิดทบทวน
หาทางแกไขปญหา

ผูเรียนสามารถคนหา
จุดออน จุดแข็ง แตขาด
ความชัดเจนใน
การวเิคราะหหาสิง่ท่ีเปน
สาเหตุเพื่อนําไปสู
การหาทางแกไขปญหา

ผูเรยีนสามารถวางปญหา
ท่ีเกิดขึ้นได และมองหา
ชองทางท่ีแตกตางไป
จากเดิม แตไมสามารถ
ใชจุดแข็งที่มีในการปรับ
เขากับสถานการณ
ที่ตองเผชิญ

ผูเรียนสามารถมอง
ปญหาหรืออุปสรรค
อยางตรงไปตรงมา 
แตไมสามารถเทียบเคยีง
เหตุการณกับกรณี
แวดลอมและไมสามารถ
คิดทบทวนหาทางแกไข
ปญหา

ผูเรียนสามารถคนหา
จุดออน จุดแข็ง แตไม
สามารถวิเคราะหหา
สิง่ทีเ่ปนสาเหตเุพ่ือนําไป
สูการหาทางแกไขปญหา

ผูเรยีนสามารถวางปญหา
ท่ีเกิดข้ึนได แตไม
สามารถมองหาชองทาง
ที่แตกตางไปจากเดิม 
และไมสามารถใชจดุแข็ง
ทีม่ใีนการปรบัเขากัับ
สถานการณที่ตองเผชิญ

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถใน 
การยอมรับความจริง 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการทบทวนตนเองตาม 
เกณฑระดับคะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการฟนตัว
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  10 - 12     หมายถึง  ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียดอยูในระดับดีมาก 

�     7 -  9      หมายถึง  ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียดอยูในระดับดี 

�   4 -  6      หมายถึง  ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียดอยูในระดับพอใช 

�     1 -  3      หมายถึง  ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียดอยูในระดับปรับปรุง

42 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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แบบประเมินความอดทน ยืดหยุน 
และฟนตัวจากสภาวะความเครียด

Type 7C
(Single-Point Rubric)

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

ความอดทนยดืหยุน

และฟนตวัจากสภาวะความเครยีด

ประเดน็ท่ีสาํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

1. การยอมรบัความจรงิ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถมองปญหาหรอือปุสรรค

อยางตรงไปตรงมา เทยีบเคียงเหตกุารณ

กับกรณีแวดลอม และคิดทบทวนหาทาง

แกไขปญหา

2. การทบทวนตนเอง

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถคนหาจดุออน จดุแขง็

วิเคราะหหาสิง่ท่ีเปนสาเหตุ  เพ่ือนาํไปสู

การหาทางแกไขปญหา

3. การฟนตวั

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถวางปญหาทีเ่กิดขึน้ได 

และมองหาชองทางทีแ่ตกตางไปจากเดมิ

ใชจุดแข็งท่ีมใีนการปรบัเขากับสถานการณ

ท่ีตองเผชญิ

43คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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การเปนผูนําและผูเปล่ียนแปลงสังคม 
8

(Leadership and Social Influence)

นิยามความหมาย

      การเปนผูนําและผูเปลี่ยนแปลงสังคม (Leadership and Social Influence) หมายถึง ความสามารถ

ในการทําใหเกิดความรวมมือกันในการทํางาน การนําและโนมนาวบุคคลอื่นใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ

ทศันคตใินทางทีด่เีพ่ือใหเกิดการเปลีย่นแปลงในสังคมท่ีดขีึน้ มคีวามกลาหาญในการเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 

การเปนผูนําในการแสดงความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา รวมถึงการเปนตนแบบในหลักประพฤติและ

การแสดงทัศนคติ

44 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

4 ดาน

8.1 การทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน  
หมายถึง ความสามารถในการแบงงาน กําหนดหนาที่ 
บริหารการทํางาน และบริหารความสัมพันธของสมาชิกในทีม
สรางแรงจูงใจใหสมาชิกในทีมเกิดพลังในการทํางาน 
กระตือรือรน เคารพซึ่งกันและกัน และรูสึกถึงการมีสวนรวม
ในการทํางาน

8.3 การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น วิเคราะหขอดี ขอเสีย และผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง วิเคราะหผูที่อาจไดรับผลกระทบที่
อาจตอตานการเปลี่ยนแปลง สามารถชี้นําใหผูตามเห็นคุณคา
ของการเปลี่ยนแปลง และแสดงความรับผิดชอบตอ
ผลของการตัดสินใจของตน

8.4 การเปนตนแบบในการทํางาน 
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบในหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา การใหเกียรติและเคารพ
ในบทบาทหนาที่ของเพื่อนรวมงาน

8.2 การโนมนาวจูงใจ   
หมายถึง ความสามารถในการจูงใจ หรือการสรางคานิยม 
ใหบุคคลอื่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติในทางที่ดี 
ดวยวิธีการที่เหมาะสม ชี้แนะใหบุคคลอื่นไดเห็นคุณคาและ
ประโยชนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติในทางที่ดี

45คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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R
U
B
R
I
C
S
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Type 8A
(Holistic Rubrics)แบบประเมินการเปนผูนําและผูเปล่ียนแปลงสังคม

4 3 2 1

ผูเรยีนสามารถบรหิารการทํางาน

และความสมัพันธของสมาชกิ 

สรางแรงจงูใจใหเกิดพลงั

ในการทํางาน สรางคานิยม

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรอื

ทัศนคตใินทางทีด่ ีวิเคราะห

ความเปลีย่นแปลงและผลกระทบ 

ชีนํ้าใหผูตามเหน็คณุคาของ

การเปลีย่นแปลง รบัผดิชอบ

ตอหนาที ่ใหเกียรตแิละเคารพ

บทบาทหนาทีข่องเพ่ือนรวมงาน

ผูเรยีนสามารถบรหิารการทาํงาน

และความสมัพันธของสมาชกิ

 สรางแรงจงูใจใหเกิดพลงั

ในการทํางาน สรางคานิยม

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรอื

ทศันคตใินทางทีด่ ีวิเคราะห

ความเปลีย่นแปลงและผลกระทบ 

ชีนํ้าใหผูตามเหน็คณุคาของ

การเปลีย่นแปลง แตขาด

ความรบัผดิชอบตอหนาท่ีหรอื

การใหเกียรตแิละเคารพบทบาท

หนาทีข่องเพ่ือนรวมงาน

ผูเรยีนสามารถบรหิารการทาํงาน

และความสมัพันธของสมาชกิ 

สรางแรงจงูใจใหเกิดพลงั

ในการทํางาน สรางคานิยม

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรอื

ทศันคติในทางท่ีด ีแตไมสามารถ

วเิคราะหความเปลีย่นแปลงและ

ผลกระทบหรอืชีน้าํใหผูตามเหน็

คณุคาของการเปลีย่นแปลง และ

ขาดความรบัผดิชอบตอหนาท่ีหรอื

การใหเกียรตแิละเคารพบทบาท

หนาทีข่องเพ่ือนรวมงาน

ผูเรียนไมสามารถแสดงการเปน 

ผูนําและผูเปลีย่นแปลงสงัคม 

ตามเกณฑระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การเปนผูนําและผูเปลี่ยนแปลงสังคมอยูในระดับดมีาก

�  3 หมายถึง การเปนผูนําและผูเปลี่ยนแปลงสังคมอยูในระดับดี 

�   2 หมายถึง การเปนผูนําและผูเปลี่ยนแปลงสังคมอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การเปนผูนําและผูเปลี่ยนแปลงสังคมอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการเปนผูนําและผูเปล่ียนแปลงสังคม Type 8B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2           1

การทาํใหเกิด

ความรวมมือ

ในการทํางาน

การโนมนาวจูงใจ

การเปนผูนํา

การเปลีย่นแปลง

การเปนตนแบบ

ในการทํางาน

1

2

3

4

ผูเรียนสามารถบริหาร
การทาํงานและความสมัพันธ 
สรางแรงจูงใจใหสมาชิก
ในทมีเกิดพลงัในการทาํงาน
และเกิดความกระตอืรอืรน 
เคารพซึ่งกันและกัน

ผูเรียนสามารถจูงใจ 
ชี้แนะและสรางคานยิม
ใหบุคคลอ่ืนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือทัศนคติ
ในทางท่ีดี 

ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง 
สามารถชีนํ้าใหผูตามเห็น
คณุคาของการเปลีย่นแปลง 
แสดงความรับผิดชอบ
ตอการตัดสินใจของ
ตนเอง

ผูเรยีนสามารถแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
ใหเกียรติและเคารพ
บทบาทหนาที่ของเพ่ือน
รวมงาน

ผูเรียนสามารถบริหาร
การทาํงานและความสมัพันธ 
สรางแรงจูงใจใหสมาชิก
ในทมีเกิดพลงัในการทํางาน
และเกิดความกระตอืรอืรน  
แตยังขาดความเคารพ
ซึ่งกันและกัน 

ผูเรียนสามารถจูงใจ 
ชี้แนะและสรางคานยิม
ใหบุคคลอื่นปรับเปล่ียน
พฤติกรรมหรือทัศนคติ
ในทางท่ีดี  แตยังขาด
ความชัดเจน

ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลง 
สามารถชีนํ้าใหผูตามเห็น
คณุคาของการเปล่ียนแปลง 
แตขาดการแสดง
ความรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจของตนเอง

ผูเรยีนสามารถแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
แตขาดการใหเกียรตแิละ
เคารพบทบาทหนาท่ีของ
เพื่อนรวมงาน

ผูเรียนสามารถบริหาร
การทํางานและความสมัพันธ 
แตยงัขาดการสรางแรงจงูใจ
ใหสมาชกิในทีมเกิดพลัง
ในการทํางานและเกิด
ความกระตือรือรนและ
ขาดความเคารพ
ซึ่งกันและกัน

ผูเรียนสามารถจูงใจ 
ชี้แนะ แตยังไมสามารถ
สรางคานยิมใหบคุคลอืน่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือทัศนคติในทางที่ดี

ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง แตไม
สามารถชีนํ้าใหผูตามเห็น
คุณคาของการเปล่ียนแปลง
และขาดการแสดง
ความรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจของตนเอง

ผูเรยีนสามารถแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
แตยังขาดความชัดเจน
และขาดการใหเกียรติ
และเคารพบทบาท
หนาที่ของเพื่อนรวมงาน

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการทําใหเกิดความรวมมอื 
ในการทํางาน
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการโนมนาวจูงใจ 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการเปนผูนํา 
การเปลี่ยนแปลง 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถ 
แสดงความสามารถ 
ในการเปนตนแบบใน 
การทํางาน
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  13 - 16    หมายถึง  การเปนผูนําและผูเปล่ียนแปลงสังคมอยูในระดับดีมาก 

�     9 - 12    หมายถึง  การเปนผูนําและผูเปล่ียนแปลงสังคมอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การเปนผูนําและผูเปล่ียนแปลงสังคมอยูในระดับพอใช 

�     1 - 4   หมายถึง  การเปนผูนําและผูเปล่ียนแปลงสังคมอยูในระดับปรับปรุง

48 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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Type 8C
(Single-Point Rubric)

ประเดน็ทีส่าํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

แบบประเมินการเปนผูนําและผูเปล่ียนแปลงสังคม

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การบรหิารความสมัพนัธกับผูอ่ืน

1. การทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถบรหิารการทาํงานและ

ความสมัพันธ สรางแรงจงูใจใหสมาชกิในทีม

เกิดพลงัในการทาํงานและเกิดความกระตอืรอืรน

เคารพซึง่กันและกัน

2. การโนมนาวจูงใจ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถจงูใจ ชีแ้นะและสรางคานิยม

ใหบคุคลอืน่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรอืทศันคติ

ในทางท่ีดี

3. การเปนผูนําการเปลีย่นแปลง

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถวิเคราะหผลกระทบของ

การเปลีย่นแปลง สามารถชีน้าํใหผูตาม

เหน็คณุคาของการเปล่ียนแปลง 

แสดงความรบัผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง

4. การเปนตนแบบในการทํางาน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถแสดงออกถึงความรบัผดิชอบ

ในหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย ใหเกียรติและ

เคารพบทบาทหนาทีข่องเพ่ือนรวมงาน

49คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
9

(Effective Communication)

นิยามความหมาย

      การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง ความสามารถในการรับและ

สงสารเพื่อถายทอดความคิด ความรู และทัศนคติของตนอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณตาง ๆ 

ความสามารถในการจับประเด็นอยางเขาใจ ที่ชวยใหเกิดการแสดงออกและสื่อสารโตตอบกับผูรับสารได

อยางตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 

50 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

4 ดาน

9.1 การเรียบเรียงสิ่งที่จะสื่อสารใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและสถานการณ   
หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็น เรียงลําดับ 
จัดหมวดหมูสารที่ตองการจะสื่อออกไปได อยางเหมาะสม
กับวัฒนธรรม และสถานการณ 

9.3 การถายทอดโดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ   
หมายถึง ความสามารถในการใชถอยคํา การแสดงทาทาง 
การแสดงสีหนา การใชสายตา ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
และสถานการณ

9.4 การโตตอบกับผูอื่น 
หมายถึง ความสามารถในการสรุปประเด็นจากสิ่งที่ฟงหรืออาน 
แลวสามารถตอบกลับไดอยางตรงประเด็น ชัดเจน มีเหตุผล
สนับสนุน ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
เมื่อผูฟงสะทอนความคิดเห็นที่แตกตางจากสิ่งที่สื่อสารออกไป

9.2 การใชเครื่องมือในการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและสถานการณ  
หมายถึง ความสามารถในการเลือกเครื่องมือสื่อสาร 
และเลือกกลวิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับประเภทของสาร 
ผูรับสาร วัฒนธรรมและสถานการณ 
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R
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Type 9A
(Holistic Rubrics)แบบประเมินการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

4 3 2 1

ผูเรียนสามารถจบัประเดน็ของสาร

ท่ีตองการสือ่ไดอยางเหมาะสม 

เลอืกเครือ่งมอืสือ่สาร วิธีการ

ถอยคาํ การแสดงทาทาง 

ท่ีเหมาะสม สรปุประเดน็และ

ตอบกลบัไดอยางตรงประเดน็ 

มเีหตผุลสนบัสนุน แกไขปญหา

เฉพาะหนาและสะทอน

ความคดิเหน็ได

ผูเรียนสามารถจบัประเดน็ของสาร

ทีต่องการสือ่ไดอยางเหมาะสม

เลอืกเครือ่งมอืสือ่สาร วิธีการ

ถอยคาํ การแสดงทาทาง 

ที่เหมาะสม สรุปประเด็นและ

ตอบกลับไดอยางตรงประเด็น 

มเีหตุผลสนับสนุน แตไมสามารถ

แกไขปญหาเฉพาะหนาและสะทอน

ความคดิเห็นได

ผูเรียนสามารถจบัประเด็นของสาร

ทีต่องการสือ่ไดอยางเหมาะสม 

เลอืกเครือ่งมอืสือ่สาร วิธีการ

ถอยคาํ การแสดงทาทาง 

ทีเ่หมาะสม แตไมสามารถสรปุ

ประเดน็และตอบกลบัไดตรงประเดน็

หรอืขาดเหตผุลสนับสนนุ และไม

สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา

และสะทอนความคดิเห็นได

ผูเรียนไมสามารถแสดง 

ความสามารถในการสื่อสาร 

อยางมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับดมีาก

�  3 หมายถึง การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี

�   2 หมายถึง การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ Type 9B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2           1

การเรยีบเรยีงสิง่ท่ีจะ

สือ่สารใหเหมาะสมกับ

วฒันธรรมและ

สถานการณ

การใชเครือ่งมือใน

การสือ่สารท่ีเหมาะสม

กับวฒันธรรมและ

สถานการณ

การถายทอดโดย

ใชวจันภาษาและ

อวจันภาษาท่ีเหมาะสม

กับวฒันธรรม

และสถานการณ

การโตตอบกับผูอ่ืน

1

2

3

4

ผูเรยีนสามารถจับประเดน็ 
เรยีงลาํดบั จดัหมวดหมูสาร
ที่ตองการจะสื่อไดอยาง
เหมาะสมกับวัฒนธรรม
และสถานการณ 

ผูเรียนสามารถเลือก
เคร่ืองมือและกลวิธี
การสือ่สารทีเ่หมาะสมกับ
ประเภทของสาร ผูรบัสาร 
วัฒนธรรมและ
สถานการณ 

ผูเรยีนสามารถใชถอยคาํ
แสดงทาทาง แสดงสหีนา 
ใชสายตาท่ีเหมาะสม
กับวัฒนธรรมและ
สถานการณ

ผูเรียนสามารถสรุป
ประเด็นจากสิ่งที่ฟงหรือ
อานและตอบกลบัได
อยางตรงประเด็น 
มีเหตุผลสนับสนุน แกไข
ปญหาเฉพาะหนาและ
สะทอนความคิดเห็นได

ผูเรยีนสามารถจบัประเดน็ 
เรยีงลําดับ จดัหมวดหมูสาร
ทีต่องการจะสือ่ได แตยัง
ขาดความเหมาะสมกับ
วฒันธรรมแลสถานการณ

ผูเรียนสามารถเลือก
เครื่องมือและกลวิธีการ
สื่อสารแตยังขาดความ
เหมาะสมกับประเภท
ของสาร ผูรับสาร 
วัฒนธรรมและ
สถานการณ

ผูเรยีนสามารถใชถอยคาํ 
แสดงทาทาง แสดงสหีนา 
ใชสายตา แตยังขาด
ความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและ
สถานการณ

ผูเรียนสามารถสรุป
ประเด็นจากสิ่งท่ีฟงหรือ
อานและตอบกลบัได
อยางตรงประเด็น 
มเีหตุผลสนับสนุน  แตยัง
ไมสามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาและสะทอน
ความคิดเห็นได

ผูเรยีนสามารถจบัประเดน็ 
เรยีงลําดับ จดัหมวดหมูสาร
ท่ีตองการจะส่ือไดเพียง
บางสวนและยังขาด
ความเหมาะสมกับ
วฒันธรรมและสถานการณ

ผูเรียนสามารถเลือก
เครื่องมือหรือกลวิธีการ
สือ่สารอยางใดอยางหนึง่
และยังขาดความเหมาะ
สมกับประเภทของสาร 
ผูรับสาร วัฒนธรรมและ
สถานการณ

ผูเรยีนสามารถใชถอยคาํ 
แสดงทาทาง แสดงสหีนา 
ใชสายตาไดเพียงอยางใด
อยางหนึ่งและยังขาด
ความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและ
สถานการณ

ผูเรียนสามารถสรุป
ประเด็นจากสิ่งท่ีฟงหรือ
อานและตอบกลบัได
แตยังไมตรงประเด็น
 ขาดเหตุผลสนับสนุน 
และยังไมสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาและ
สะทอนความคิดเห็นได

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การเรียบเรียงสิ่งที่จะ 
สื่อสารใหเหมาะสมกับ 
วัฒนธรรมและสถานการณ 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง
ความสามารถในการใช
เครื่องมือในการสื่อสาร
ท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
และสถานการณ
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการ 
ถายทอดโดยใชวัจนภาษา 
และอวัจนภาษาท่ีเหมาะสม 
กบัวัฒนธรรมและ
สถานการณ
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน 
การตอบโตกับผูอื่น 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  13 - 16    หมายถึง  การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก

�     9 -  12   หมายถึง  การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับพอใช 

�     1 - 4   หมายถึง  การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับปรับปรุง
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Type 9C
(Single-Point Rubric)

ประเดน็ทีส่าํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

แบบประเมินการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การสือ่สารอยางมีประสทิธิภาพ

1. การเรยีบเรยีงสิง่ท่ีจะสือ่สารใหเหมาะสม

กับวฒันธรรมและสถานการณ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถจบัประเดน็ เรียงลาํดบั 

จัดหมวดหมูสารทีต่องการจะสือ่ได

อยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ

2. การใชเครือ่งมอืในการสือ่สารทีเ่หมาะสม

กับวฒันธรรมและสถานการณ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถเลอืกเครือ่งมอืและกลวธีิ

การสือ่สารท่ีเหมาะสมกับประเภทของสาร 

ผูรบัสาร วัฒนธรรมและสถานการณ

3. การถายทอดโดยใชวจันภาษาและ

อวจันภาษาท่ีเหมาะสมกับวฒันธรรมและ

สถานการณ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถใชถอยคาํ แสดงทาทาง 

แสดงสหีนา ใชสายตาท่ีเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมและสถานการณ

4. การโตตอบกับผูอ่ืน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถสรปุประเดน็จากสิง่ท่ีฟง

หรอือานและตอบกลบัไดอยางตรงประเดน็ 

มเีหตผุลสนับสนนุ แกไขปญหาเฉพาะหนา

และสะทอนความคิดเห็นได
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การเปนผูประกอบการและการลงทุน
10

(Entrepreneurship and Investment)

นิยามความหมาย

      การเปนผูประกอบการและการลงทุน (Entrepreneurship and Investment) 

หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใชความรูในการวางแผนและการคดิเชงิออกแบบ 

(Design Thinking) ในการสรางสรรคนวัตกรรมโดยเรยีนรูและวเิคราะหจากสถานการณ

หรือปญหารอบตัว วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและจุดเสี่ยงของธุรกิจ มีความสามารถใน

การจัดการทางการเงินและการลงทุน สามารถจัดการกับความลมเหลวเพ่ือหาชองทาง

ปรับปรุงใหอยูรอดได รวมถึงการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการเปนผูประกอบการที่ดี
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

4 ดาน

10.1 การคิดเชิงออกแบบในการสรางสรรคนวัตกรรม 
หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม
ดวยการเขาใจปญหา กําหนดปญหาอยางชัดเจน ระดมความคิด
สรางตนแบบ และทดสอบ ในการวิเคราะหความตองการ 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง และการมองเห็นโอกาสในการนํา
เทคโนโลยีมาตอบสนองความตองการของผูบริโภค

10.3 การจัดการทางการเงินและการลงทุน   
หมายถึง ความสามารถในการวางแผนดานการเงินที่ใช
ในการลงทุน รูแหลงที่มาของเงินลงทุน และวิเคราะหผลตอบแทน
จากการลงทุน

10.4 การมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การเปนผูประกอบการ 
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการทําในสิ่งที่ถูกตอง 
ตรงไปตรงมา ถูกตองตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบ
ที่มาที่ไปได

10.2 การวางแผนธุรกิจ    
หมายถึง ความสามารถในการ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ คูแขง และสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
การวางแผนทรัพยากรที่ใชในการเริ่มตนธุรกิจ การกําหนดเปาหมาย
ของธุรกิจที่เปนไปไดและวัดผลได และการเตรียมแผนรองรับ
กรณีฉุกเฉินที่สถานการณไมเปนไปตามแผนและวางแผน
ปรับปรุงธุรกิจเพื่อใหอยูรอดได

ธนาคาร
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Type 10A
(Holistic Rubrics)แบบประเมินการเปนผูประกอบการและการลงทุน

4 3 2 1

ผูเรยีนสามารถคดิสรางสรรค

นวัตกรรม ดวยกระบวนการคดิ

เชงิออกแบบ วิเคราะหความเสีย่ง 

วางแผนทรพัยากร กําหนดเปาหมาย

ของธุรกิจ เตรยีมแผนรองรบัและ

ปรบัปรงุธุรกิจดวยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ วางแผนและวิเคราะห

ผลตอบแทนดานการเงนิท่ีใช

ลงทนุ ทาํในสิง่ทีถู่กตอง 

ตรงไปตรงมา ตามกฎหมาย และ

ตรวจสอบได

ผูเรยีนสามารถคดิสรางสรรค

นวัตกรรม ดวยกระบวนการคดิ

เชงิออกแบบ วิเคราะหความเสีย่ง 

วางแผนทรพัยากร กําหนดเปาหมาย

ของธุรกิจ เตรยีมแผนรองรบัและ

ปรบัปรงุธุรกิจดวยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ  แตไมสามารถวางแผน

และวิเคราะหผลตอบแทนดาน

การเงินท่ีใชลงทุน หรอืไมทํา

ในสิง่ทีถู่กตอง ตรงไปตรงมา 

ตามกฎหมาย และตรวจสอบได

ผูเรยีนสามารถคดิสรางสรรค

นวัตกรรม ดวยกระบวนการคดิ

เชงิออกแบบ แตไมสามารถ

วเิคราะหความเสีย่ง วางแผน

ทรพัยากร กําหนดเปาหมายของ

ธุรกิจ เตรียมแผนรองรบัและปรบัปรงุ

ธุรกิจดวยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบหรอืไมสามารถวางแผน

และวิเคราะหผลตอบแทนดาน

การเงินที่ใชลงทุน หรือไมทํา

ในส่ิงท่ีถูกตอง ตรงไปตรงมา

ตามกฎหมาย และตรวจสอบได

ผูเรียนไมสามารถแสดงความ 

สามารถในการเปนผูประกอบการ 

และการลงทุน

ตามเกณฑระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การเปนผูประกอบการและการลงทุนอยูในระดับดมีาก

�  3 หมายถึง การเปนผูประกอบการและการลงทุนอยูในระดับดี 

�   2 หมายถึง การเปนผูประกอบการและการลงทุนอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การเปนผูประกอบการและการลงทุนอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการเปนผูประกอบการและการลงทุน Type 10B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2           1

การคดิเชงิออกแบบ

ในการสรางสรรค

นวตักรรม

การวางแผนธุรกิจ

การจดัการ

ทางการเงินและ

การลงทุน

การมคีณุธรรม

และจรยิธรรม

ในการเปน

ผูประกอบการ

1

2

3

4

ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ความตองการและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบรโิภค นําเทคโนโลยีมา
ตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค

ผูเรียนสามารถวิเคราะห 
ความเสี่ยงของธุรกิจ 
วางแผนทรัพยากร
กําหนดเปาหมาย 
เตรียมแผนรองรบักรณี
ฉกุเฉนิ  วางแผนปรบัปรงุ
ธุรกิจได โดยประยุกตใช
กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ

ผูเรียนสามารถวางแผน
การเงินในการลงทุน 
รูแหลงทีม่าของเงนิลงทนุ 
วิเคราะหผลตอบแทน
จากการลงทุน

ผูเรียนแสดงออกถึงการ
ทําในสิ่งที่ถูกตอง ตรงไป
ตรงมาตามกฎหมายและ
สามารถตรวจสอบที่มา
ที่ไปได

ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ความตองการและแนวโนม
การเปล่ียนแปลงของ
ผูบริโภค  แตไมสามารถ
นาํเทคโนโลยีมาตอบสนอง
ความตองการของผูบรโิภค

ผูเรียนสามารถวิเคราะห 
ความเส่ียงของธุรกิจ 
วางแผนทรัพยากร
กําหนดเปาหมาย 
เตรียมแผนรองรบักรณี
ฉกุเฉิน  แตไมสามารถ
วางแผนปรบัปรงุธุรกิจได

ผูเรียนสามารถวางแผน
การเงินในการลงทุน 
รูแหลงทีม่าของเงนิลงทนุ 
แตไมสามารถ
วิเคราะหผลตอบแทน
จากการลงทุน

ผูเรียนแสดงออกถึงการ
ทําในสิ่งที่ถูกตอง ตรงไป
ตรงมาตามกฎหมาย
แตไมสามารถตรวจสอบ
ที่มาที่ไปได

ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ความตองการและแนวโนม
การเปล่ียนแปลงของ
ผูบรโิภคไดเพียงอยางใด
อยางหนึง่และไมสามารถ
นาํเทคโนโลยีมาตอบสนอง
ความตองการของผูบรโิภค

ผูเรียนสามารถวิเคราะห 
ความเส่ียงของธุรกิจ 
วางแผนทรัพยากร
กําหนดเปาหมาย 
แตขาดการเตรียมแผน
รองรับกรณีฉุกเฉินและ
ไมสามารถวางแผน
ปรับปรุงธุรกิจได

ผูเรียนสามารถวางแผน
การเงินในการลงทุน แต
ยังไมรูแหลงท่ีมาของเงิน
ลงทุน และไมสามารถ
วิเคราะหผลตอบแทน
จากการลงทุน

ผูเรียนแสดงออกถึงการ
ทําในสิ่งที่ถูกตอง ตรงไป
ตรงมาตามกฎหมาย
แตขาดความชดัเจนและ
ไมสามารถตรวจสอบ
ที่มาที่ไปได

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการ 
มองเห็นโอกาสในการ 
สรางสรรคนวัตกรรม 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการ 
วางแผนธุรกิจ
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถใน - 
การจัดการทางการเงิน 
และการลงทุน
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
การมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการเปน 
ผูประกอบการ
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  13 - 16    หมายถึง  การเปนผูประกอบการและการลงทุนอยูในระดับดีมาก

�     9 - 12    หมายถึง  การเปนผูประกอบการและการลงทุนอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การเปนผูประกอบการและการลงทุนอยูในระดับพอใช 

�     1 - 4   หมายถึง  การเปนผูประกอบการและการลงทุนอยูในระดับปรับปรุง
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Type 10C
(Single-Point Rubric)

ประเดน็ทีส่าํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

แบบประเมินการเปนผูประกอบการและการลงทุน

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การเปนผูประกอบการและการลงทุน

1. การคิดเชงิออกแบบในการสรางสรรค

นวตักรรม

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถวิเคราะหความตองการ

และแนวโนมการเปลีย่นแปลงของผูบรโิภค

 นาํเทคโนโลยมีาตอบสนองความตองการ

ของผูบรโิภค

2. การวางแผนธรุกิจ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถวิเคราะห ความเสีย่งของธุรกิจ

วางแผนทรัพยากรกําหนดเปาหมาย 

เตรยีมแผนรองรบักรณีฉกุเฉนิวางแผน

ปรบัปรงุธุรกิจได

3. การจัดการทางการเงนิและการลงทนุ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถวางแผนการเงินในการลงทุน 

รูแหลงท่ีมาของเงินลงทุน วิเคราะหผลตอบแทน

จากการลงทุน

4. การมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการเปน

ผูประกอบการ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนแสดงออกถึงการทาํในสิง่ทีถู่กตอง

ตรงไปตรงมาตามกฎหมายและสามารถ

ตรวจสอบทีม่าท่ีไปได
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การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัล
11

(Digital Quotient Literacy and Digital Media Production)

นิยามความหมาย

      การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Quotient Literacy and Digital Media Production) 

หมายถึง ความสามารถในการใชชีวิตอยูในโลกดิจิทัลไดอยางปลอดภัย นําเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน

ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน และสรางคุณคาใหแกตนเอง และผูอื่น

รวมทัง้สามารถผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจออนไลนและใชชีวิตในยุคดิจิทัลได
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มีองคประกอบ

ดังน้ี

4 ดาน

11.1 การมีทัศนคติและคานิยมที่จําเปน
ตอการใชชีวิตในโลกออนไลน 
หมายถึง การแสดงความรูสึก ทาที ความคิดเห็นเชิงบวก 
ที่มีตอการใชชีวิตในโลกออนไลน การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี และการใชชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีตาง ๆ การมีความพรอมในการเรียนรูการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ

11.3 การบริหารจัดการเวลาหนาจอ 
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเองในการใชงาน
อุปกรณและเทคโนโลยีดิจิทัลตาง ๆ สามารถแบงเวลา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางการใช
เวลาบนหนาจอ และกิจกรรมอื่นที่ตองทําในชีวิตประจําวัน
โดยไมกระทบตอสุขภาพของตนเอง และความสัมพันธ
กับคนรอบขาง

11.4 การผลิตสื่อดิจิทัล 
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีดวยตนเอง
การใชฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อสรางโอกาส
ทางธุรกิจ หรือใชสื่อสารสิ่งที่ตองการได

11.2 การปองกันตนเองจากภัยคุกคามในโลกออนไลน 
หมายถึง ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ Cyber bullying
การรูจักปองกันตัวเอง การรูวิธีปกปองขอมูลสวนตน รูเทาทันและ
จัดการกับการกลั่นแกลง หรือการคุกคาม ขมขูบนโลกออนไลน 
มีความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบกติกาการใชสื่อ
คอมพิวเตอรและสื่อสังคมออนไลน เพื่อสามารถจัดการปญหาเบื้องตน
ไดอยางชาญฉลาด ทุกครั้งเมื่ออยูในโลกออนไลน

Phishing
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Type 11A
(Holistic Rubrics)แบบประเมินการรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัล

4 3 2 1

ผูเรยีนยอมรบัการเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลยี เรยีนรูการใช

เทคโนโลยีสมยัใหม รูเทาทันและ

จดัการรบัมอืกบัการระรานทาง

ไซเบอร รูและเขาใจกฎหมาย

การใชสือ่คอมพิวเตอรและ

สือ่สังคมออนไลน  ควบคมุตนเอง

ในการใชเทคโนโลยีดจิทิลั เรยีนรู

การใชงานเทคโนโลยีสาํหรบัผลติ

สือ่ดจิทิลั 

ผูเรยีนยอมรบัการเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลยี เรยีนรูการใช

เทคโนโลยีสมยัใหม รูเทาทนัและ

จดัการรบัมอืกบัการระรานทาง

ไซเบอร รูและเขาใจกฎหมาย

การใชสือ่คอมพิวเตอรและ

สือ่สงัคมออนไลน   แตขาด

การควบคุมตนเองในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลหรือขาด

การเรยีนรูการใชงานเทคโนโลยี

สาํหรบัผลติสือ่ดจิทิลั 

ผูเรยีนยอมรบัการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี เรยีนรูการใชเทคโนโลยี

สมยัใหม แตขาดการรูเทาทันและ

จดัการรบัมอืกับการระรานทาง

ไซเบอร รูหรอืขาดความเขาใจ

กฎหมายการใชสือ่คอมพิวเตอรและ

ส่ือสงัคมออนไลน และขาดการควบคุม

ตนเองในการใชเทคโนโลยีดจิทัิลหรอื

ขาดการเรยีนรูการใชงานเทคโนโลยี

สาํหรบัผลติสือ่ดจิทิลั 

ผูเรียนไมสามารถแสดง 

ความสามารถในการรูเทาทัน 

ดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัล 

ตามเกณฑระดับคะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  4 หมายถึง การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัลอยูในระดับดมีาก

�  3 หมายถึง การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัลอยูในระดับดี 

�   2 หมายถึง การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัลอยูในระดับพอใช 

�  1 หมายถึง การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัลอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินการรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัล Type 11B
(Analytic Rubrics)

องคประกอบยอย   4 3 2           1

การมทัีศนคติและ

คานิยมท่ีจําเปนตอ

การใชชวีติใน

โลกออนไลน

การปองกันตนเอง

จากภยัคุกคาม

ในโลกออนไลน

การบริหารจัดการ

เวลาหนาจอ

การผลติสือ่ดิจิทัล

1

2

3

4

ผูเรยีนแสดงคณุลกัษณะ
เชิงบวกตอโลกออนไลน 
ยอมรบัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี 
ใชเทคโนโลยีในชวิีตประจาํวนั 
พรอมในการเรียนรูการ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหม

ผูเรียนสามารถรับมือกับ
การระรานทางไซเบอร 
ในการปองกันตนเอง 
รูเทาทันและจัดการกับ
การคุกคามขมขูบนโลก
ออนไลน รูและเขาใจ
กฎหมายคอมพิวเตอร

ผูเรียนสามารถควบคุม
ตนเองในการใชงาน
อุปกรณและเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถแบงเวลา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูเรียนสามารถเรียนรู
การใชงานเทคโนโลยี
ดวยตนเอง ใชฮารดแวร
และซอฟตแวรสําหรับ
ผลิตสื่อดิจิทัลได 

ผูเรยีนแสดงคณุลกัษณะ
เชิงบวกตอโลกออนไลน 
ยอมรบัการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี 
ใชเทคโนโลยีในชวิีตประจาํวนั 
แตขาดความพรอมใน
การเรียนรูการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม

ผูเรียนสามารถรับมือกับ
การระรานทางไซเบอร 
ในการปองกันตนเอง 
รูเทาทันและจัดการกับ
การคุกคามขมขูบนโลก
ออนไลน แตขาดความรู
ความเขาใจกฎหมาย
คอมพิวเตอร

ผูเรียนสามารถควบคุม
ตนเองในการใชงาน
อุปกรณและเทคโนโลยี
ดิจิทัล แตขาดความ
สามารถในการแบงเวลา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผูเรียนสามารถเรียนรู
การใชงานเทคโนโลยี
ดวยตนเอง แตไมสามารถ
ใชฮารดแวรและซอฟตแวร
สําหรับผลิตสื่อดิจิทัลได

ผูเรยีนแสดงคณุลกัษณะ
เชิงบวกตอโลกออนไลน 
ยอมรบัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี  แตขาด
การใชเทคโนโลยีใน 
ชีวิตประจําวันและขาด
ความพรอมในการเรยีนรู
การใชเทคโนโลยีสมัย
ใหม

ผูเรียนสามารถรับมือกับ
การระรานทางไซเบอร 
ในการปองกันตนเอง 
แตขาดการรูเทาทันและ
จัดการกับการคุกคาม
ขมขูบนโลกออนไลนหรอื
ขาดความรูความเขาใจ
กฎหมายคอมพิวเตอร

ผูเรียนสามารถควบคุม
ตนเองในการใชงาน
อุปกรณและเทคโนโลยี
ดิจิทัลไดในระดับหนึ่ง 
และขาดความสามารถใน
การแบงเวลาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผูเรียนสามารถเรียนรู
การใชงานเทคโนโลยีดวย
ตนเองไดพอสมควร 
แตไมสามารถใชฮารดแวร
และซอฟตแวรสําหรับ
ผลิตสื่อดิจิทัลได

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
การมีทัศนคติและคานิยม 
ท่ีจําเปนตอการใชชีวิตใน 
โลกออนไลน
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการปองกัน 
ตนเองจากภัยคุกคามใน 
โลกออนไลน
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการ 
บริหารจดัการเวลาหนาจอ 
ตามเกณฑระดับ 
คะแนน 2-4

ผูเรียนไมสามารถแสดง 
ความสามารถในการผลิต 
สื่อดิจิทัล
ตามเกณฑระดับ
คะแนน 2-4

การแปลความหมาย

�  13 - 16    หมายถึง  การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัลอยูในระดับดีมาก

�     9 - 12    หมายถึง  การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัลอยูในระดับดี

�   5 - 8   หมายถึง  การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัลอยูในระดับพอใช 

�     1 - 4   หมายถึง  การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัลอยูในระดับปรับปรุง
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Type 11C
(Single-Point Rubric)

ประเดน็ทีส่าํเรจ็

และการตอยอด

(Above and Beyond)

แบบประเมินการรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัล

ประเด็นเพือ่การปรบัปรงุ

(Areas of Improvement)

เกณฑการประเมนิ

การรูเทาทันดจิทัิลและ

การผลติสือ่ดจิิทัล

1. การมีทัศนคตแิละคานิยมท่ีจําเปน

ตอการใชชวีติในโลกออนไลน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนแสดงคณุลกัษณะเชงิบวกตอโลกออนไลน 

ยอมรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี

ใชเทคโนโลยีในชวีติประจาํวัน 

พรอมในการเรียนรูการใชเทคโนโลยีสมยัใหม

2. การปองกนัตนเองจากภยัคุกคาม

ในโลกออนไลน

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถรบัมอืกับการระรานทางไซเบอร 

ในการปองกันตนเอง รูเทาทนัและจดัการ

กับการคกุคามขมขูบนโลกออนไลน 

รูและเขาใจกฎหมายคอมพิวเตอร

3. การบรหิารจัดการเวลาหนาจอ

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถควบคมุตนเองในการใชงาน

อปุกรณและเทคโนโลยีดจิทิลั สามารถ

แบงเวลาไดอยางมปีระสทิธิภาพ

4. การผลติสือ่ดจิิทัล

( ......... / ......... คะแนน)

ผูเรยีนสามารถเรยีนรูการใชงานเทคโนโลยี

ดวยตนเอง ใชฮารดแวรและซอฟตแวร

สาํหรบัผลติสือ่ดิจทิลัได
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แบบฟอรมการประเมิน Soft Skills รายบุคคล

รายวิชา ................................................................................................................................... ภาคเรยีนที ่..................... ปการศกึษา .................................... กลุม .........................

ชือ่-นามสกุล .............................................................................................................................................. รหัสประจาํตวั .........................................................................................

ชัน้ปท่ี ........................... คณะ ....................................................................................... สาขาวชิา/วชิาเอก ..............................................................................................................

อาจารยผูสอน .............................................................................................................................................................................................................................................................

ระบ ุSoft Skills ท่ีรายวชิามุงประเมิน � 1. การคดิวิเคราะหและการคิดอยางมวิีจารณญาณ    � 2. การแกปญหาเชงิซบัซอน  

� 3. การคดิสรางสรรค  � 4. การบรหิารความสมัพันธกับผูอืน่                     � 5. ความซือ่สตัยและความพากเพียรพยายาม 

� 6. การเรยีนรูเชงิรกุและการใฝรู  � 7. ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัว                              � 8. การเปนผูนําและผูเปลีย่นแปลงสงัคม 

� 9. การสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพ  � 10. การเปนผูประกอบการและการลงทนุ                    � 11. การรูเทาทนัดจิทิลัและการผลติสือ่ดจิทิลั

ดานของ 
Soft Skills

การคดิ

วเิคราะหและ

การคดิอยางมี

วจิารณญาณ

1

การระบคุวามสาํคญั

การระบคุวามสมัพันธฯ

การระบหุลกัการ

การประเมนิสถานการณ

Analytic Rubrics
(ระบคุะแนนรายดาน)

Holistic
Rubrics

ถวง
น้ําหนัก

รวม

การแกปญหา

เชงิซบัซอน
2

การวเิคราะหฯ

การคดิเชงิระบบ

การแสวงหาวิธีแกไขฯ

การปรบัตัวฯ

รวม

การคดิ

สรางสรรค
3

การคดิรเิริม่

การคดิคลองแคลว

การคดิยดืหยุน

การคดิละเอยีดละออ

รวม

การบรหิาร

ความสมัพนัธ

กับผูอ่ืน

4

การทาํงานรวมกบัผูอืน่

การปรบัตัวฯ

การมคีวามรบัผดิชอบฯ

การมมีนษุยสมัพันธทีด่ี

รวม

ความซือ่สตัย

และพากเพยีร
5

ความซือ่สตัยตอหนาทีฯ่

ความพากเพียรฯ

รวม

การเรยีนรู

เชงิรกุและ

การใฝรู

6

การวางแผนการเรยีนรู

การเลอืกวิธีการเรยีนรูฯ

การแสวงหาความรูฯ

การสรางองคความรูฯ

รวม

ดานของ 
Soft Skills

ความอดทน

ยืดหยุนและ

ฟนตวัฯ
7

การยอมรบัความจริง

การทบทวนตนเอง

การฟนตวั

Analytic Rubrics
(ระบคุะแนนรายดาน)

Holistic
Rubrics

ถวง
น้ําหนัก

รวม

การเปนผูนํา

และผูเปลีย่นแปลง

สงัคม 

8

การเกิดความรวมมอื

การโนมนาวจงูใจ

การเปนผูนําฯ

การเปนตนแบบฯ

รวม

การสือ่สาร

อยางมี

ประสทิธภิาพ

9

การเรยีบเรียงฯ

การใชเครือ่งมอืฯ

การถายทอดฯ

การโตตอบกบัผูอืน่

รวม

การเปน

ผูประกอบการ

และการลงทุน

10

การคดิเชงิออกแบบ

การวางแผนธรุกิจ

การจดัการการเงนิฯ

การมคีณุธรรมฯ

รวม

การรูเทาทัน

ดจิิทัลและ

การผลติสือ่

ดจิิทัล

11

การมทีศันคตฯิ

การปองกันตนเองฯ

การบรหิารจดัการฯ

การผลติสือ่ดจิทิั

รวม

ดานท่ี คะแนน ดานท่ี คะแนน ดานท่ี คะแนน ดานท่ี คะแนน ดานท่ี คะแนนดานท่ี คะแนน

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11

6

รวม

ผลรวมถวงน้ําหนัก

หมายเหตุ

1. อาจารยผูสอนใสคะแนนการประเมนิเฉพาะดานท่ีประเมนิตามทีร่ายวิชาไดกําหนดไว (หากในรายวิชาไมไดประเมนิดานใดใหขามการกรอกคะแนนในชองน้ัน)

2. ผูสอนสามารถประเมนิโดยการใชการประเมนิแบบแยกสวน (Analytic Rubrics) หรอืการประเมนิแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) อยางใดอยางหน่ึงหรอืทัง้ 2 อยางก็ได

3. การถวงนํา้หนักคะแนน อาจารยผูสอนสามารถปรบัไดตามน้ําหนกัความสําคัญของ Soft Skills แตละดานทีผู่สอนไดกาํหนดไวในรายวิชา 
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แบบฟอรมการประเมิน Soft Skills รายช้ันเรียน

รายวิชา ................................................................................................................................... ภาคเรยีนที ่..................... ปการศกึษา .................................... กลุม .........................

ชือ่-นามสกุล .............................................................................................................................................. รหัสประจาํตวั .........................................................................................

ชัน้ปท่ี ........................... คณะ ....................................................................................... สาขาวชิา/วชิาเอก ..............................................................................................................

อาจารยผูสอน .............................................................................................................................................................................................................................................................

ระบ ุSoft Skills ท่ีรายวชิามุงประเมิน � 1. การคดิวิเคราะหและการคิดอยางมวิีจารณญาณ    � 2. การแกปญหาเชงิซบัซอน  

� 3. การคดิสรางสรรค  � 4. การบรหิารความสมัพันธกับผูอืน่                     � 5. ความซือ่สตัยและความพากเพียรพยายาม 

� 6. การเรยีนรูเชงิรกุและการใฝรู  � 7. ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัว                              � 8. การเปนผูนําและผูเปลีย่นแปลงสงัคม 

� 9. การสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพ  � 10. การเปนผูประกอบการและการลงทนุ                    � 11. การรูเทาทนัดจิทิลัและการผลติสือ่ดจิทิลั

เลขท่ี 

หรอืรหัส

นักศกึษา

ชือ่-นามสกุล

 ดานของ Soft Skills (ระบคุะแนนรวมของ Soft Skills แตละดาน)

ดาน

น้ําหนัก
คะแนน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
รวม

หมายเหตุ

1. อาจารยผูสอนใสคะแนนการประเมนิเฉพาะดานทีป่ระเมนิตามท่ีรายวิชาไดกําหนดไว (หากในรายวิชาไมไดประเมนิดานใด ใหขามการกรอกคะแนนในชองนัน้)

2. ผูสอนสามารถประเมนิโดยการใชการประเมนิแบบแยกสวน (Analytic Rubrics) หรอืการประเมนิแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) อยางใดอยางหน่ึงหรอืท้ัง 2 อยางก็ได แลวนําผลคะแนนถวงน้ําหนักสรปุรวมกรอกลงในแบบฟอรมนี ้(โดยอาจใชควบคูกบัแบบฟอรมการประเมนิ Soft Skills รายบคุคล)

3. การถวงนํา้หนกัคะแนน อาจารยผูสอนสามารถปรบัไดตามน้ําหนักความสาํคญัของ Soft Skills แตละดานทีผู่สอนไดกาํหนดไวในรายวิชา 
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การจัดกิจกรรม
การเรียนรู
เพ่ือพัฒนา

Soft 
skills
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา Soft skills

           การออกแบบการจัดการเรียนรูในรายวิชา ผูสอนตองคํานึงผลลัพธการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
ซึ่งเปนผลลัพธการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร จากนั้นออกแบบการประเมินผลการเรียนรู 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกัน โดยคํานึงถึง Constructive Alignment ดังภาพ

การออกแบบกระบวนการเรียนรู ที่คํานึงถึง Constructive Alignment

Teaching
and Learning

Activities

Learning
Outcomes

Assessment

                          การออกแบบการจดัการเรยีนรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ควรเนนการสรางประสบการณเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ใหผูเรยีน

มสีวนรวมกับกระบวนการเรยีนรู มกีารฝกปฏบิตั ิเพ่ือใหเกิดทักษะท่ีผูเรยีนสามารถเชือ่มโยงเขากับการเรยีนรูในสาขาวิชาเอกของตนเอง

และประยุกตใชกับการดาํเนนิชวิีตประจาํวันของตนเองได ซึง่เปาหมายทีส่าํคญัคอื การพัฒนาทักษะ Soft skills ซึง่แนวทางการออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรูในคูมอืฉบบันี ้จะมุงเนนการใชกิจกรรมการเรยีนรูเชิงรกุ (Active Learning) โดยอธิบายกิจกรรมการเรยีนรูเชงิรกุแตละแบบ และตวัอยาง

การนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนที่สอดคลองกับการประเมิน 

                      รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก ที่กลาวถึงในคูมือฉบับนี้มีดังนี้

                      1. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)

                      2. การสรางสถานการณจําลอง (Simulation Technique)

                      3. การเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking - Based Learning)

                      4. เพ่ือนสอนเพ่ือน (Peer Teaching)

                        5. การจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem -Based Learning)

                        6. การจดัการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project - Based Learning)

                        7. เทคนคิจิก๊ซอว (Jigsaw Technique)
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1. แสดงบทบาทสมมติ (Role Play)

                การแสดงบทบาทสมมตเิปนรปูแบบหนึง่ของการเรยีนรูเชงิรกุ ท่ีเปดโอกาสใหผูเรยีนไดเรยีนรูผานการแสดงออกทัง้

ดานความคดิและพฤติกรรม จากสถานการณจาํลองท่ีผูสอนกําหนดขึน้ ซึง่มกัเปนสถานการณท่ีคลายกับสถานการณท่ีสามารถเกิดขึ้

นไดจรงิในชวิีตประจาํวันของผูเรยีน และเน่ืองจากเปนการกระทาํในบทบาทสมมตเิปนคนอืน่ ผูเรยีนสามารถแสดงออกโดยไมมี

ความกังวลวาจะถูกลงโทษหรอืถูกตาํหน ิซึง่ทําใหผูทีเ่ลนบทบาทสมมตดิวยกันน้ัน ไดรบัประสบการณของการปฏิสมัพันธกัน

เสมอืนอยูในสถานการณจรงิ

                การแสดงบทบาทสมมตมิข้ัีนตอนดาํเนินการดงัตอไปนี้

             ขัน้ท่ี 1 Identify the situation

                ผูสอนอธิบายสถานการณจาํลองใหผูเรยีนเขาใจ และเปดโอกาสใหผูเรยีนสอบถามจนกวาจะเขาใจสถานการณไดตรงกัน 

                ซึง่จะชวยใหผูเรยีนทกุคนเริม่คิดเก่ียวกับประเดน็ตาง ๆ ในสถานการณจาํลองไวลวงหนากอนแสดงจรงิ

             ขัน้ท่ี 2 Add details

                อธิบายรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ เชน ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม วัตถุประสงคของกิจกรรมน้ี เวลาทีกํ่าหนดให เปนตน 

                โดยยังไมบอกวาจะมบีทบาทสมมตอิะไรบาง หากผูเรยีนยังมขีอสงสยัใด ใหสอบถามผูสอนกอนเริม่กิจกรรม

            ขัน้ท่ี 3 Assign roles

                กําหนดบทบาทใหผูแสดงแตละคน โดยผูสอนอาจเขยีนอธิบายบทบาทแตละบทบาทไวในซอง แลวใหผูเรยีนเลอืกซองเองได       

                โดยบทบาททีก่าํหนดนัน้ประกอบไปดวย บคุคลท่ีตองแกไขปญหา บคุคลทีทํ่าหนาทีส่นบัสนุนการตดัสนิใจ และบคุคล

                ท่ีขดัแยงหรอืไมเหน็ดวย ท้ังนีข้ึน้อยูกับสถานการณท่ีผูสอนกําหนด เชน สถานการณท่ีพนกังานขายสนิคาตองเจอกับลกูคา       

                ก็กําลงัโกรธเนือ่งจากไมพอใจในการใหบรกิารของบรษิทั เปนตน 

                ผูสอนใหเวลาผูเรยีนในการทาํความเขาใจบทบาทของตนเอง โดยพยายามจนิตนาการถึงบทบาททีไ่ดรบั ทําความเขาใจ

                มมุมอง เปาหมายหรอืสิง่ดลใจใหบคุคลน้ัน แสดงพฤติกรรมนัน้ๆ ออกมา เพ่ือใหผูเรยีนแสดงบทบาทนัน้ไดอยางสมบรูณ         

                เมือ่เริม่สถานการณ

             ขัน้ท่ี 4 Act out the scenario

                เมือ่เริม่แสดง ใหผูแสดงบทบาทสมมตแิตละคน แสดงบทบาทของตนเองใหจรงิจงั เตม็ท่ี พยายามหาวิธีการทีห่ลากหลาย               

                มาแกปญหา สนบัสนนุ หรอืขัดแยง (ตามบทบาทของตน)

                ขัน้ท่ี 5 Discuss what you have learned

                เมือ่หมดเวลาตามท่ีกําหนด ผูสอนใหผูเรยีนพูดคยุกันเองในกลุม อภิปรายกันถึงบทบาททีต่นเองไดรบั และประสบการณ

                การเรยีนรูทีแ่ตละคนไดรบัจากสถานการณจาํลองน้ี 
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แนวทางการจัดกลุมผูเรยีนเพือ่แสดงบทบาทสมมติ

ใหผูเรยีนทกุคนไดรวมแสดงบทบาทสมมต ิโดยผูสอนแบงผูเรยีนเปนกลุมยอย

มผีูแสดงบทบาทสมมตเิพียงกลุมเดยีว ซึง่เปนกลุมผูเรยีนทีก่ลาแสดงออก และเลนไดสมบทบาท แตผูเรยีนคนอืน่ ๆ 

ชวยเตรยีมขอมลูกอนการแสดง เชน หากสถานการณจาํลองคอื พนักงานขายสนิคาตองเจอกับลูกคาก็กําลงัโกรธ

เนือ่งจากไมพอใจในการใหบรกิารของบรษิทั ผูสอนสามารถแบงผูเรยีนเปนสองกลุม กลุมแรกคอื พนักงานบรษิทั 

กลุมท่ีสองคอื ลกูคา โดยใหผูเรยีนชวยกันคดิและวางแผนวาจะแสดงออก หรือจดัการกับปญหาทีจ่ะเกดิอยางไร 

แลวสงตวัแทนกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมตน้ัิน

ผูสอนสามารถใชแนวทางการจัดกลุมไดดงัน้ี

ขอแนะนําเพิม่เตมิในการจัดกิจกรรม

         ผูเรยีนบางคนอาจรูสกึกังวลวาตนเองไมสามารถแสดงได ผูสอนสามารถสาธิตใหผูเรียนท้ังหองดูกอนได 

เชน เลอืกผูเรยีนสองคนท่ีกลาแสดงออก มาทดลองแสดงจากสถานการณตัวอยางใหเพ่ือนดหูนาหอง หรอื ผูสอนเอง

สามารถแสดงบทบาทสมมตริวมกับผูเรยีนเพ่ือเปนตวัอยางได 
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2. การสรางสถานการณจําลอง
     (Simulation Technique)

                เปนรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีผู่สอนกําหนดสถานการณ หรอืเหตุการณตาง ๆ ทีเ่สมอืนจรงิมากทีส่ดุ เพ่ือใหผูเรยีน

ไดเรยีนรู และฝกปฏบิตัใินสถานการณดงักลาวได โดยใชขอมลูทีม่สีภาพคลายกับขอมลูจรงิ และการกระทําของผูเรยีนน้ันสามารถ

เทยีบเคยีงไดถึงสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ในสถานการณจรงิ

                วัตถุประสงคหลกัของการจดักิจกรรมการเรยีนรูดวยวิธีการสรางสถานการณจาํลอง คอื มุงหวังใหผูเรยีนฝกคดิวิเคราะห 

และแกปญหาตาง ๆ ตามทีกํ่าหนดในสภาพแวดลอมทีใ่กลเคยีงกับสภาพแวดลอมจรงิ ซึง่อาจเปนสภาพแวดลอมในปจจบุนัหรอื

อาจเกิดขึน้ไดในอนาคตการจดักิจกรรม

                การเรยีนรูดวยวิธีการสรางสถานการณจาํลองมขีัน้ตอนท่ีสาํคญัดงัน้ี

                 

                ขัน้ท่ี 1: กําหนดวตัถปุระสงคการเรยีนรู

             

             ขัน้ท่ี 2: กําหนดสถานการณจาํลองทีมี่ตวัแปรและบรบิทคลายกบัสถานการณจรงิ 

                ผูสอนสามารถเลอืกใชวิธีการเสนอสถานการณจาํลองไดหลายรปูแบบ เชน การเลาเรือ่งใหผูเรยีนฟง ใหผูเรยีนอานเน้ือเรือ่ง

หรอืการดคูลปิวดิโีอ เปนตน

                ทัง้น้ีการกําหนดสถานการณจาํลองทีด่นีัน้ ผูสอนตองกําหนดสถานการณทีผู่เรยีนสามารถเขาใจไดงาย มองเห็นภาพได

อยางชดัเจนไมซบัซอนจนเกินไปนกั ซึง่หากสถานการณท่ีกําหนดมคีวามซบัซอนเกินไป อาจทาํใหผูเรยีนเขาใจสถานการณผดิไปจาก

สิง่ท่ีผูสอนตัง้ไวและผูเรยีนแตละคนอาจมคีวามเขาใจสถานการณทีแ่ตกตางกันออกไปได เทคนคิการกําหนดสถานการณจาํลองนัน้

บางครัง้ผูสอนอาจนึกถึงบรบิททีใ่กลตวัผูเรยีน หรอืมคีวามเก่ียวของกับผูเรยีน ซึง่จะสงผลใหผูเรยีนเขาใจสถานการณไดโดยงาย 

และจงูใจใหผูเรยีนอยากเรยีนรูเพ่ิมขึน้

                ขัน้ท่ี 3: ผูเรยีนแสวงหาความรูและเรยีนรูประเดน็ตาง ๆ ตามวตัถปุระสงคการเรยีนรู 

                ผูเรยีนเรยีนรูตามประเดน็ทีผู่สอนกําหนด โดยมขีอบเขตอยูภายใตสถานการณจาํลอง ซึง่ขัน้ตอนน้ีผูสอนจะทําหนาท่ีเปน

ผูสนบัสนนุการเรยีนรูแกผูเรยีน และใหผูเรยีนไดนาํแนวคดิหรอืวิธีการแกปญหาทีใ่ชในสถานการณจาํลองสะทอนกลบัมายังสถานการณจริง

                ขัน้ท่ี 4: ผูสอนสรปุผลและประเมินผลการเรยีนรู

                ผูสอนอภปิรายผลการศกึษาคนควาหรอืวธีิการแกปญหาของผูเรยีนท่ีไดนําเสนอ รวมทัง้ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ
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จุดเดนของการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบการสรางสถานการณจาํลองมีดังน้ี

ผูเรยีนไดเรยีนรูและฝกปฏบิตัใินรปูแบบตาง ๆ กอนเจอกับสถานการณจรงิ

เปนรปูแบบการเรยีนท่ีผูเรียนไดมโีอกาสฝกคดิแกไขปญหาทีซ่บัซอนไดทีม่คีวามใกลเคยีงกับสภาพจรงิมากท่ีสดุ

ผูเรยีนสามารถเรยีนรูจากความผดิพลาดไดโดยไมกอใหเกิดความเสยีหายใด ๆ

หากผูสอนกําหนดสถานการณท่ีเก่ียวของกับผูเรยีน จะสามารถสรางแรงจงูใจในการเรยีนใหแกผูเรยีนได

เนือ่งจากผูเรยีนรูสกึวาเก่ียวของกับตนเอง

เปนรปูแบบการเรยีนรูท่ีชวยใหผูเรยีนเห็นถงึการเชือ่มโยงความรูทีไ่ดจากการเรยีนกับการนําไปใช

ในสถานการณจรงิได

1.

2.

3.

4.

5.
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3. การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด
(Thinking-Based Learning)

                เปนการจดักิจกรรมทีเ่นนใหผูเรยีนเกิดทกัษะกระบวนการคดิอยางเปนระบบ ไมใชเปนแตเพียงผูเรยีนทีร่บัขอมลูเพียงอยางเดยีว

ผูสอนทําหนาท่ีเปนผูกระตุนใหผูเรยีนคดิ โดยอาจกําหนดโจทยปญหาทีท่าทาย แลวใหผูเรยีนคดิเปนลาํดบัขัน้ ใหเหตผุลประกอบการคดิ

และเชือ่มโยงแนวคดิใหมกับความรูเดมิ เพ่ือใหสามารถตดัสนิใจ หรอืหาขอสรปุได

 

                การจดักิจกรรมเพ่ือเนนทกัษะกระบวนการคดินี ้เปนการสงเสรมิผูเรยีนใหมทัีกษะการคดิขัน้สงู (Higher order thinking skills)

ซึง่เปนทักษะทีจ่าํเปนอยางยิง่สาํหรบัผูเรยีนในปจจบุนั วิธีการจดักิจกรรมการเรยีนรูทีเ่นนทกัษะกระบวนการคดิ สามารถทําไดโดย

ใหโจทยปญหาทีเ่ก่ียวของเชือ่มโยงกับสถานการณหรอืสิง่ของทีพ่บเจอไดในชวีติประจาํวนั

                ผูสอนควรคาํนึงถึงการสงเสรมิอปุนสิยัการคดิ (Habits of Mind) ท่ีดีใหกับผูเรยีน ดวยการกระตุนใหฝกคิดบอย ๆ และเมือ่ผูเรียน

เกิดการคดิอยางมรีะบบท่ีด ีกจ็ะกลายเปนอปุนิสยัการคิดทีด่ท่ีีตดิตวัผูเรยีนได อปุนิสัยการคดิทีด่ ีไดแก

Persisting คอื ความอดทน ไมยอทอตอการคิดหาคําตอบ

Managing impulsivity คอื ความสามารถในการควบคุมตนเองทางอารมณ การคิดกอนลงมอืทําหรอืตัดสินใจ

การไตรตรองพิจารณาทางเลอืกและผลท่ีตามมากอนดําเนินการ

Listening with understanding and empathy คอื การฟงผูอืน่อยางเขาใจและเห็นอกเห็นใจ พยายามทําความเขาใจ

กรอบความคิดของผูพูด

Think flexibly คอื การคดิอยางยืดหยุน การเปลีย่นวธีิคิดโดยพิจารณาจากมมุมองใหม หรอืกรอบแนวคิดใหม

Thinking about thinking คอื การคดิเก่ียวกับความคิดของตนเอง การรูวาตนเองรูอะไร หรอืยังไมรูอะไร

การประเมนิสิง่ท่ีตนเองรู

Striving for accuracy คอื การตรวจสอบงานท่ีทํา ใหมคีวามผิดพลาดนอยท่ีสดุ โดยมุงสูความสมบรูณแบบมากกวา

เพียงแคการทาํงานใหสาํเรจ็

Questioning and posing problems คอื การรูจกัถามและการต้ังคําถาม ความอยากรูในคําตอบจงึทําใหต้ังคําถาม

อยางมเีหตมุผีล

Applying past knowledge to new situations คือ การประยุกตใชความรูเดิมของตนเอง มาใชกับสถานการณใหม

ทีต่องเผชญิ

Think and communicating with clarity and precision คือ การคิดและส่ือสารอยางชดัเจน มขีอมลูประกอบการคดิ

และการสือ่สารอยางมเีหตผุล

Gathering data through all senses คอื การประมวลผลการคิดจากประสาทสมัผสัหลาย ๆ ทาง 

Creating, Imaging, Innovating คอื การคดิหาทางแกปญหาอยางสรางสรรค โดยคิดพิจารณาจากหลากหลายแงมมุ

ยอมรบัการวิพากษวจิารณ นํา Feedback มาพัฒนา
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         ผูสอนควรจดักิจกรรมการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาอปุนสิยัการคดิตาง ๆ เหลาน้ี ใหเกิดกับผูเรยีน แมวาการจดักิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่

ไมสามารถครอบคลมุการพัฒนาอปุนสิยัการคดิไดทัง้หมด อยางไรก็ตาม ผูสอนสามารถกระตุนผูเรยีนไดผานกิจกรรมการแกโจทยปญหา

ท้ังแบบเด่ียวและกลุม การให Feedback เพ่ือกระตุนใหผูเรยีนคดิ การเปนตนแบบของการพัฒนาอปุนสิยัการคิดใหผูเรียน

Responding with wonderment and awe คอื การตอบสนองอยางกระตือรอืรน มคีวามรูสึกรวมในกิจกรรมการเรยีนรู 

สนกุกับการไดคดิเรือ่งตาง ๆ ในชัน้เรยีน

Taking responsible risks คอื กลาเสีย่ง และรบัผิดชอบในผลท่ีตามมา

Finding humor คอื การสรางอารมณขัน ซึง่มสีวนชวยในกระบวนการคิด เพราะชวยสรางสัมพันธภาพระหวางบคุคลได 

ทาํใหเปนสะพานในการเรยีนรูจากผูอืน่ได

Thinking interdependently คอื การคดิแบบพ่ึงพา น่ันคือ การคิดรวมกันกับผูอืน่ รวมกันคิดเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิด

ซึง่กันและกัน

Remaining open to continuous learning คอื การเปดตนเองใหเปนผูเรยีนรูอยางตอเน่ือง
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4. เพ่ือนสอนเพ่ือน (Peer Teaching)

                การจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน (Peer Teaching) มหีลกัการสาํคญั คอื การมอบหมายใหผูเรยีนทาํหนาที่

เปนผูถายทอดความรูใหแกเพ่ือนทีอ่ยูในชัน้เรยีนเดยีวกัน โดยผูสอนทาํหนาท่ีเปนเพียงผูอาํนวยกระบวนการเรยีนรู (Facilitator) 

ใหคาํแนะนาํดานตาง ๆ จากประสบการณการสอนท่ีม ีซึง่การจดักจิกรรมรปูแบบนี ้มวีตัถุประสงคหลกัเพ่ือใหผูเรยีนทีทํ่าหนาทีเ่ปนผูสอน

เกิดทกัษะการเรยีนรูดวยตนเอง การสือ่สารและการถายทอด ทัง้นีป้ระโยชนสาํคญัทีไ่ดจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูรปูแบบน้ี มดีงันี้

ขัน้ท่ี 1: เตรยีมกิจกรรม

ผูเรยีนเกิดความเขาใจเนือ้หาอยางลกึซึง้ เน่ืองจากการทําหนาท่ีเปนผูสอนท่ีด ีตนเองยอมตองมคีวามรูความเขาใจ

ในเนือ้หาทีส่อนไดเปนอยางดกีอน

เพ่ือนในชัน้เรยีนเดียวกันอาจรูสกึผอนคลายและเปนกันเองมากกวาอาจารยเปนผูสอน

สรางบรรยากาศการเรยีนรูในชัน้เรยีน

ขัน้ตอนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบเพือ่นสอนเพือ่นโดยท่ัวไปน้ัน สามารถแบงเปน 5 ขัน้ตอนดงัน้ี

1.

2.

3.

กําหนดขอบเขตของเน้ือหาและแหลงเรยีนรูเพ่ิมเตมิท้ังหมด โดยแบงเน้ือหาออกเปนหัวขอยอย ๆ 

เพ่ือเตรยีมมอบหมายใหผูเรยีนแตละกลุมรบัผดิชอบสอน

สรางเกณฑการประเมนิ (Rubrics) ไดแก เกณฑการประเมนิการสอน และเกณฑการประเมนิการทาํงานรวมกัน

เปนกลุม

พัฒนาระบบประเมนิออนไลนตามเกณฑการประเมนิทีส่รางขึน้ ซึง่การประเมนิทกุอยางจะเปนความลบั

ผูเรยีนดวยกันเองตองไมเห็นการใหคะแนนของเพ่ือน

พัฒนาระบบการจดัการเรยีนรูออนไลน เพ่ือใชเปนชองทางในการเผยแพรสือ่การเรยีนรูทีผู่สอนแตละกลุมจดัทาํขึน้

ขัน้ท่ี 2: เตรยีมความพรอมผูเรยีนเพือ่เปนผูสอนท่ีดี

ผูสอนอธิบายถึงรปูแบบของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน และวัตถุประสงคของการจดักิจกรรม

ใหแกผูเรยีนทุกคน

ผูสอนแนะนาํถงึเทคนคิการสอนและการนาํเสนอท่ีด ีซึง่สามารถดงึดดูความสนใจของผูเรยีน และสรางแรงจงูใจ

ในการเรยีน รวมถึงแนะนาํการประยุกตใชสือ่และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ตลอดจนแหลงเรยีนรูเพ่ิมเตมิ
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ขัน้ท่ี 3: มอบหมายงาน

แบงผูเรยีนออกเปนกลุม และมอบหมายเน้ือหาใหแตละกลุมเปนผูรบัผดิชอบการสอน

ชีแ้จงขอกําหนดตาง ๆ ทีส่าํคญั ดังน้ี

ทุกกลุมตองศกึษาเนือ้หาทีไ่ดรบัอยางเขาใจ และพรอมทาํหนาท่ีเปนผูสอนได

สรางสือ่การเรยีนรูตาง ๆ เพ่ือประกอบการสอนอยางเหมาะสมและสรางสรรค

สรางแบบทดสอบเพ่ือใชประเมนิความรูของผูเรยีนหลงัการสอน

การนําเสนอตองอยูภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด

ขัน้ท่ี 4: ดาํเนินกิจกรรมการสอน

ดาํเนินกิจกรรมการสอนภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด

จดัทดสอบเพ่ือประเมนิความรูหลงัการสอนของเพ่ือนทีเ่รยีนทัง้หมดเมือ่เสรจ็สิน้การสอน

และสงผลการทดสอบใหผูสอน

ผูสอนแจงใหผูเรยีนประเมนิการสอนของกลุมท่ีนาํเสนอตามเกณฑทีกํ่าหนด

ผูสอนแจงใหสมาชกิทกุคนในกลุมทีน่าํเสนอ ใหคะแนนการทาํงานรวมกันเปนกลุมของสมาชกิ

ในกลุมตนเอง

อปัโหลดสือ่การเรียนรูทีพั่ฒนาขึน้ทัง้หมด เขาสูระบบการจดัการเรยีนรูออนไลนเพ่ือใหเพ่ือน

สามารถทบทวนภายหลังได

เมือ่ถึงชวงเวลาท่ีกําหนด กลุมทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนผูสอนจะตองดาํเนนิกิจกรรมการสอนดงันี้

ขัน้ท่ี 5: สรปุผลการเรยีนรู

ผูสอนสรปุผลการประเมนิการสอนของแตละกลุม และใหขอแนะนําเพ่ือใหเกิดการสะทอนคดิ 

ปรบัปรงุและพัฒนา

ผูสอนและผูเรยีนแลกเปลีย่นประเดน็การเรยีนรูท่ีไดจากการทาํกิจกรรม

ผูสอนสรปุผลการทาํกิจกรรมท้ังหมด และผลการเรยีนรูท่ีเกดิขึน้
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5. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem-Based Learning)

                การจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานมหีลกัการสาํคญั คอื ใชโจทยปญหาหรือสถานการณสมมตุเิปนกลไกเพ่ือสราง

กระบวนการคดิ วิเคราะห และการแกปญหา แลวนําไปสูการสรางความรูของผูเรยีน โดยปญหาหรอืสถานการณสมมตนิัน้ ควรเปน

เรือ่งใกลตวัหรอืเก่ียวของกับผูเรยีน เชน สถานการณในสงัคมปจจบุนั ประเดน็เก่ียวของกับตนเอง ครอบครวั หรอืสถานศกึษาที่

ผูเรยีนสงักัด โดยท่ัวไปแลวการจดัการเรยีนรูในรปูแบบนี ้ผูสอนควรจดัผูเรยีนเปนกลุมยอย ๆ เพ่ือใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน

และผูสอนทําหนาท่ีเปนผูอาํนวยกระบวนการเรยีนรู (facilitator) หรอืผูใหคาํแนะนํา (guide)

                การจดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มข้ัีนตอนทีส่าํคญัดงันี้

                ขัน้ท่ี 1: แบงผูเรยีนออกเปนกลุม

                

             ขัน้ท่ี 2: กําหนดประเดน็ปญหาหรอืสถานการณสมมติ

                            ผูสอนควรเลอืกกําหนดปญหาทีพ่บในชวิีตจรงิ มคีวามสาํคญั จงูใจใหเกิดการพิสจูนขอเท็จจรงิ  ทัง้น้ีตองเปนปญหา

                ทียั่งไมมคีาํตอบชดัเจนตายตวั เพ่ือใหเกิดการอภิปรายรวมกันได โดยผูสอนควรคาํนึงถึงสถานการณปญหาทีทํ่าใหผูเรยีน

                 เกิดการเรยีนรูไดตรงตามผลลพัธการเรยีนรูของรายวิชา

                ขัน้ท่ี 3: ทําความเขาใจปญหา

                             บทบาทสาํคญัของผูสอนในขัน้ตอนนี ้คอื พยายามกระตุนใหผูเรยีนทาํความเขาใจกับปญหา วเิคราะหประเด็น

                ปญหาตาง ๆ และหาแนวทางในการหาคาํตอบ

                ขัน้ท่ี 4: แสวงหาความรูและสงัเคราะหความรู

                             เปนขัน้ตอนท่ีผูสอนกําหนดใหผูเรยีนแตละกลุม เริม่คนหาความรูจากแหลงตาง ๆ อยางเปนระบบ เพ่ือหาคาํตอบ

                หรอืแนวทางการแกไขปญหา และนาํความรูท้ังหมดมาสังเคราะหเพ่ือใหเกิดองคความรู

                ขัน้ท่ี 5: สรปุและประเมินคาคาํตอบ

                             นาํองคความรูท่ีผานกระบวนการสงัเคราะหในข้ันตอนท่ี 4 มาประเมนิคา เพ่ือหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดสาํหรบัการแกปญหา

                ทีผู่สอนกําหนด

                ขัน้ท่ี 6: นําเสนอและประเมินผลงาน

                             ผูสอนกําหนดใหผูเรยีนแตละกลุมนาํเสนอแนวทางการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบไว เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน

                ในชัน้เรยีน และประเมนิผลงานโดยผูสอน
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                  การจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานนัน้ นบัวาเปนรปูแบบการเรยีนรูทีเ่ปนทีน่ยิมอยางมาก และนํามาใชอยางแพรหลาย

ในหลายสาขาวิชา เนือ่งจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูในลกัษณะนี ้สามารถฝกทกัษะผูเรยีนไดหลากหลายดาน เชน การคิดขัน้สงู 

การเรยีนรูดวยตนเอง การวเิคราะหสงัเคราะห การแกปญหาเชงิซบัซอน และการทํางานรวมกันเปนทมี เปนตน

                  ทัง้นีก้ารนาํรปูแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูนีม้าใช มขีอควรคาํนึงสาํหรบัผูสอนคอื ผูสอนจะตองทําหนาท่ีเปนผูสนบัสนุน

กระบวนการเรยีนรู กระตุนใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูดวยตนเองเทานัน้ ผูสอนไมควรชีนํ้าความคดิ และในบางคร้ังอาจปลอยใหผูเรยีน

ลองผดิลองถูกดวยตนเอง นอกจากน้ีการกําหนดประเดน็ปญหาหรอืสถานการณสมมตถืิอวาเปนหัวใจหลกัสาํคญัของการจดักิจกรรม

การเรยีนรูน้ี หากผูสอนสามารถเลอืกปญหาหรอืสถานการณสมมตทิีน่าสนใจ จะมสีวนชวยใหการจดักจิกรรมประสบผลสาํเรจ็

ไดเปนอยางดี
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6. การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
    (Project - Based Learning)

                 การจดัการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน คอื การจดัการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั กลาวคอื ผูเรยีนไดลงมอืปฏิบตัิจิรงิ

ดวยการทําโครงงาน ผูสอนเปลีย่นบทบาทจากการเปนผูใหความรูเปนผูอาํนวยความสะดวก (Facilitator) กระตุน ใหคาํแนะนาํ 

และคาํปรกึษาในการเรยีนรูของผูเรยีน รวมท้ังจดัใหมกีารทํางานรวมกันเปนทมี การจดัการเรยีนรูแบบนี ้เปนการเปดโอกาสใหผูเรยีน

ไดนาํเสนอความคดิของตนเอง เชือ่มโยงความรูเดมิและความรูใหมทีไ่ดจากการคนควาเพ่ิมเตมิ เกิดการลองผดิลองถกู และเกิด

การเรยีนรูรวมกันระหวางสมาชกิภายในทีม

การจดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน มขีัน้ตอนทีส่าํคัญดงัน้ี

ขัน้ท่ี 1: แบงผูเรยีนออกเปนกลุม

ขัน้ท่ี 2: กําหนดประเดน็ปญหาหรอืสถานการณสมมต ิเพือ่กระตุนความสนใจของผูเรยีน

              ผูสอนควรเลือกกําหนดปญหาท่ีพบในชวิีตจรงิ มคีวามสาํคญั จงูใจใหเกิดการแกปญหาหรอืโอกาสในการพัฒนา

ท้ังน้ีประเดน็ปญหาหรอืสถานการณสมมตคิวรเริม่จากความสนใจของผูเรยีน และใหโอกาสผูเรยีนไดเลอืกศกึษาในประเดน็ทีส่นใจ

ท้ังน้ีผูสอนควรคาํนงึถึงสถานการณทีทํ่าใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูไดตรงตามผลลพัธการเรยีนรูของรายวิชา

ขัน้ท่ี 3: วางแผนการดาํเนนิงาน

              ผูสอนกําหนดใหผูเรยีนรวมกันวางแผนการดาํเนนิงาน โดยจดัใหเกิดการอภปิรายรวมกนัเพ่ือหาขอสรปุทีช่ดัเจน และ

เขยีนโครงรางโครงงานซึง่ครอบคลมุถึงการกาํหนดวัตถุประสงค วิธีการคนหาขอมลู ระยะเวลา ขัน้ตอนการดาํเนนิการ และตวัชีว้ดั

ผลสาํเรจ็ของโครงงาน เปนตน

ขัน้ท่ี 4: ดาํเนินงาน

              ผูสอนกําหนดใหแตละกลุมแบงหนาท่ีความรบัผดิชอบใหชดัเจน กําหนดกฎกตกิาการทํางานรวมกัน กอนเริม่ดาํเนินการ

จากน้ันสมาชกิแตละคนในกลุมจงึเริม่ดาํเนนิการตามแผนท่ีวางไว และจดัใหมกีารประชมุรวมกันเปนระยะเพ่ือรายงานความกาวหนา

ขัน้ท่ี 5: การประเมินโครงงาน

             ผูเรยีนควรกาํหนดใหมกีารประเมนิโครงงานในแตละชวงเวลาของการดาํเนนิโครงงาน ดงันี้

             1)  การประเมนิกอนเริม่ดาํเนินโครงงาน เพ่ือตรวจสอบความพรอมท้ังหมดกอนลงมอืทําโครงงาน

             2)  การประเมนิระหวางการทาํโครงงาน เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของการทําโครงงาน โดยเปรยีบเทียบผลท่ีได

                  ในแตละชวงกบัแผนการดาํเนนิงานตามทีกํ่าหนดไว

             3)  การประเมนิหลงัการทําโครงงาน เพ่ือตรวจสอบวาผลลพัธของการทาํโครงงานบรรลตุามวัตถุประสงคทีไ่ดตัง้ไวกอน

                  เริม่ทาํโครงงานหรอืไม
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ขัน้ท่ี 6: การเผยแพรโครงงาน

           ผูสอนกําหนดใหผูเรยีนแตละกลุมนําเสนอผลงานและวธีิการดาํเนนิการ เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกันในชัน้เรยีน

และประเมนิผลงานโดยผูสอน

            การจดัการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนแนวทางการสอนรปูแบบหน่ึงท่ีสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวิีตของผูเรยีน

ใชทักษะกระบวนการเรยีนรูทีผู่เรยีนตองแสวงหาความรู ใชกระบวนการคดิ และพัฒนาทกัษะในการแกปญหา การทํางานรวมกัน

เปนทมี เพ่ือสรางผลงานหรอืชิน้งานออกมา ซึง่กระบวนการจดัการเรยีนรูในรปูแบบนี ้จะเนนกระบวนการเรยีนรูมากกวาผลงาน

หรอืชิน้งานทีไ่ดออกมา
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           การจดัการเรยีนรูโดยใชเทคนคิจิก๊ซอว เปนรปูแบบทีเ่หมาะสาํหรบัการสอนหัวขอท่ีมเีนือ้หามาก ซึง่ปกตแิลวผูสอนอาจใช

วธีิการบรรยาย หรอืมอบหมายใหผูเรยีนศกึษาเน้ือหาเหลาน้ันดวยตนเอง อยางไรก็ตามหากใชวิธีการบรรยาย ผูเรยีนอาจไมสามารถ

จดจอกับส่ิงท่ีผูสอนบรรยายไดทัง้หมด หรอืหากมอบหมายใหผูเรยีนศกึษาเอง ผูเรยีนบางคนอาจไมไดศกึษาตามทีผู่สอนคาดหวัง 

          การใชเทคนคิจิก๊ซอว เปนกิจกรรมการเรยีนรูท่ีผูเรยีนมสีวนรวมในการเรยีนรูรวมกันเปนกลุม คาํวา “จิก๊ซอว” หมายถึง 

การแบงเนือ้หาการเรยีนรูออกเปนสวนยอย ๆ เพ่ือใหผูเรยีนแตละคนศกึษาเพียงคนละสวน แลวนาํสิง่ทีแ่ตละคนศกึษามาตอรวมกัน

เปรยีบไดกบัการตอชิน้สวนจิก๊ซอวแตละชิน้ ใหกลายเปนภาพใหญทีส่มบรูณ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูดวยเทคนคิจิก๊ซอวมขีัน้ตอนทีส่าํคญัดงัน้ี

         ขัน้ท่ี 1: แบงเน้ือหาการสอนเปนสวนยอย ๆ 

                         ผูสอนพิจารณาเนือ้หาวาจะแบงเปนหัวขอยอย ๆ ไดก่ีสวน โดยเน้ือหาแตละสวนควรใชระยะเวลาในการศึกษาเทา ๆ กัน

                         เชน สวนละ 10-15 นาที

         ขัน้ท่ี 2: จดัผูเรยีนเปนกลุม (Home group)  

                         จดัใหแตละกลุมมจีาํนวนสมาชกิเทากับจาํนวนหัวขอยอยทีผู่สอนไดแบงไว (หากจาํนวนสมาชกิ ไมลงตวั สามารถมี

                         จาํนวนสมาชกิเกินจาํนวนหัวขอยอยได แตหามนอยกวาจาํนวนหวัขอยอย) โดยจะเรยีกกลุมน้ีวา Home group

           ขัน้ท่ี 3: มอบหมายเน้ือหาใหสมาชกิในกลุม

                         ผูสอนมอบหมายเนือ้หาใหแตละกลุม โดยสมาชกิสามารถตกลงกันเองได วาใครจะศกึษาหัวขอใด (1 คนตอ 1 หวัขอยอย)

                         แลวใหผูเรยีนแตละคนอานเนือ้หาของตนเองตามเวลาทีผู่สอนกําหนด

          ขัน้ที ่4: จัดผูเรยีนท่ีอานหัวขอเดยีวกนัเขาสูกลุมเดยีวกัน (Expert group)

                        ใหสมาชกิจากแตละกลุมทีอ่านหัวขอเดยีวกัน ไปรวมในกลุมเดยีวกัน ดงัน้ันในหองเรยีนจะมจีาํนวนกลุมเทากับ

                        จาํนวนหัวขอทีผู่สอนไดแบงไว ผูสอนใหผูเรยีนพูดคยุกันถึงเรือ่งทีอ่าน หากมสีวนใดไมเขาใจใหสอบถามกัน และ

                        สามารถหาขอมลูประกอบเพ่ิมเตมิกันได ผูสอนกําหนดเวลาใหเหมาะสม โดยขัน้ตอนน้ีจะเรยีกวา ผูเรยีนเขาสู 

                        Expert group หมายถึง การทีผู่เรยีนทีอ่านหัวขอเดยีวกนัมาคยุกันแลว จะมคีวามเชีย่วชาญในหวัขอนัน้ ๆ มากขึน้

         ขัน้ท่ี 5: ใหผูเรยีนกลบัสู Home group เพือ่นสอนเน้ือหาใหกันและกนั

                        หลงัจากผูเรยีนเปนผูเชีย่วชาญในหวัขอน้ัน ๆ แลว ใหกลบัสูกลุมเดมิของตนเอง ซึง่สมาชกิแตละคนในกลุม 

                        จะเปรยีบเสมอืนผูเชีย่วชาญในแตละหวัขอ ผูสอนใหผูเรยีนแตละคน เลาหรอืสอนเพ่ือนๆ ในกลุมใหเขาใจหัวขอ

                        ทีต่นเองรบัผดิชอบ โดยผูสอนกําหนดเวลาใหเหมาะสม

        ขัน้ท่ี 6: ใหผูเรยีนทําแบบทดสอบความรูหลงัเรยีน

                         หลงัจากผูเรยีนไดเรียนรูจากเพ่ือนๆ ในกลุมแลว ผูเรยีนจะมคีวามรูทัง้ในหวัขอทีต่นเองอาน และในหวัขอท่ีเพ่ือนๆ

                         เลาหรอืสอนใหฟง จากน้ันผูสอนใหผูเรยีนทกุคนทาํแบบทดสอบความรูหลงัเรยีน

7. เทคนิคจ๊ิกซอว (Jigsaw Technique)
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             การจดัการเรยีนรูดวยเทคนคิจิก๊ซอวน้ี เปรยีบผูเรยีนแตละคนเสมอืนจิก๊ซอวชิน้เลก็ ๆ ท่ีมกีารเรยีนรูรวมกันดวย

การตอจิก๊ซอวเขาดวยกันจนกลายเปนภาพใหญทีส่มบรูณ วิธีการน้ีชวยใหผูสอนไมจาํเปนตองสอนเนือ้หาทัง้หมดดวยตนเอง

และผูเรยีนก็ไมจาํเปนตองอานหรือทาํความเขาใจเน้ือหาทัง้หมดดวยตนเอง แตผูเรยีนสามารถเรยีนรูรวมกันและ

สรางความรูดวยตนเอง

หมายเหตุ ศึกษาขัน้ตอนการจดักิจกรรมดวยเทคนคิจิก๊ซอว

เพ่ิมเตมิไดที ่https://youtu.be/AVOqeqf0Xcw หรอื scan QR Code:
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การจัดกิจกรรม

การเรียนรูในชั้นเรีย
น

เพื่อพัฒนา Soft s
kil

ls
 

ใหแกผูเรียน

ตัวอยาง
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             จากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ท่ีกลาวถึงมาแลวน้ัน ผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชกับการสอน

ทัง้ในหองเรยีนปกต ิ(Face-to-Face) และแบบออนไลน เพ่ือพัฒนา Soft skills ดานตาง ๆ ใหกับผูเรยีน ซึง่ในคูมอืฉบบัน้ี 

จะมตีวัอยางการจดักิจกรรมการเรยีนรูเพ่ือสงเสรมิ Soft skills ดงัน้ี

รปูแบบกิจกรรมการเรยีนรู                                  การพฒันา Soft skills

การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role play)

การเรยีนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด

เพือ่นสอนเพือ่น

การจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

การจดัการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

การจดัการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

และการแสดงบทบาทสมมติ

ด้านท่ี 1: การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ด้านท่ี 8: การเป็นผู้นำและผู้เปล่ียนแปลงสังคม

ด้านท่ี 9: การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านท่ี 7: ความอดทน ยืดหยุ่น และฟ้ืนตัวจากสภาวะความเครียด

ด้านท่ี 3: การคิดสร้างสรรค์

ด้านท่ี 6: การเรียนรู้เชิงรุกและการใฝ่รู้

ด้านท่ี 4: การบริหารความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

ด้านท่ี 5: ความซ่ือสัตย์และความพากเพียรพยายาม 

ด้านท่ี 6: การเรียนรู้เชิงรุกและการใฝ่รู้

ด้านท่ี 2: การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน

ด้านท่ี 9: การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านท่ี 2: การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน

ด้านท่ี 11: การรู้เท่าทันดิจิทัลและการผลิตส่ือดิจิทัล

ด้านท่ี 3: การคิดสร้างสรรค์

ด้านท่ี 9: การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านท่ี 10: การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุน

           ท้ังน้ีตวัอยางการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเพือ่สงเสรมิ Soft skills น้ี เปนเพยีงแนวทางสาํหรบัผูสอนเทานัน้

ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูในหองเรยีนจรงิน้ัน ผูสอนสามารถประยุกตรปูแบบกจิกรรมใหเหมาะสมกับผูเรยีน

และเน้ือหาในรายวชิาท่ีสอนได  

87คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills

ลขิ
สิท
ธิข์
อง
สํา
นัก
วชิ
าศึ
กษ
าทั
ว่ไป

 สจ
ล.



ชือ่กิจกรรม : หองขาวเลาเรือ่งจรงิ 

วธิกีารจดักิจกรรม

การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role play)

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

การแสดงบทบาทสมมตเิปนนกัขาว ในรายการเลาขาว โดยเน้ือหาขาวจะมทีัง้สวนท่ีเปนเรือ่งจรงิและเรือ่งไมจรงิ

จากนัน้ใหเพ่ือน ๆ วเิคราะหขาวท่ีไดรบัฟง

เพ่ือใหผูเรยีนฝกทักษะการคดิวิเคราะหและการคดิอยางมวิีจารณญาณ มกีารไตรตรองอยางรอบคอบ

ในการพิจารณาขอมลู มกีารประเมนิเน้ือหาอยางมเีหตมุผีล กอนตดัสนิใจเชือ่หรอืลงมอืกระทาํ

แบงผูเรยีนในหองออกเปนกลุม กลุมละประมาณ 4-5 คน

กําหนดใหผูเรยีนแตละกลุมแสดงบทบาทสมมต ิดวยการทาํรายการขาว (เหมอืนรายการขาวโทรทศัน)

ในลกัษณะการเลาขาว หรอื รายงานขาวภาคสนาม จากสถานท่ีเกิดเหต ุ

ผูสอนกําหนดประเภทของขาว เปน 3 ประเภท คอื

             a. ขาวจรงิทัง้หมด

             b. ขาวจรงิบางสวน

             c. ขาวเท็จท้ังหมด

ผูสอนกําหนดประเภทขาว ใหแตละกลุม เชน กลุมที ่1 ใหนาํเสนอขาวสงัคมทีเ่ปนเรือ่งจรงิทัง้หมด

กลุมที ่2 นาํเสนอขาวกีฬา ท่ีมเีนือ้หาขาวบางประเดน็ท่ีเปนความจรงิและไมจรงิผสมกัน

กลุมที ่3 นาํเสนอขาวตางประเทศ ท่ีมเีนือ้หาเปนเท็จทัง้หมด เปนตน โดยผูเรยีนแตละกลุมจะไมทราบ

ประเภทขาวของกลุมอืน่ ๆ

สมาชกิในกลุม รวมกันคิด ขอความสาํหรบัพาดหัวขาวใหนาสนใจทีส่ดุ และคดิเน้ือหาขาวมานําเสนอ

โดยอาจเปนขาวท่ีเกิดขึน้จรงิมาแลวในสงัคมได

ผูเรยีนแตละกลุม ถายทําคลปิการนาํเสนอขาว ความยาวไมเกิน 5 นาท ี(อาจเปนการเลาขาวทีม่ภีาพนิง่

หรอืภาพเคลือ่นไหว ทีเ่ปนเหตกุารณประกอบการเลาขาวดวยได)

ผูสอนกําหนดใหผูเรยีนแตละกลุม วิเคราะหขาวของกลุมอืน่ ๆ วามปีระเดน็ใดท่ีเปนเรือ่งจรงิ ประเด็นใด

ทีเ่ปนเรือ่งเทจ็ ตามแบบฟอรมน้ี

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ดานท่ี 1: การคิดวเิคราะหและการคดิอยางมีวจิารณญาณ (Analytical and Critical Thinking)

สงเสรมิทักษะ
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วเิคราะหขาวเรือ่ง .............................................................................................................................

ประเด็นสาํหรบัวเิคราะห ผลการวเิคราะห

1. ความชดัเจนของเน้ือหาขาว เร่ืองราวในขาว

    มอีงคประกอบท่ีสมเหตสุมผล 

2. ความสมัพันธและเชือ่มโยงกันของเหตกุารณตาง ๆ 

    ทีเ่กิดข้ึนในขาว 

3. หลกัการ เหตผุล แนวคดิ หรือ ทฤษฎี ท่ีรองรับ

    ความเปนไปไดของเหตุการณ 

สรปุผลการประเมิน

เปนขาวจริงท้ังหมด

เปนขาวจริงบางสวน

เปนขาวเท็จท้ังหมด

ผลท่ีไดรบัจากการทํากิจกรรม

           กิจกรรมนี ้เปนการฝกฝนผูเรยีนใหมกีระบวนการคดิ อยางมเีหตมุผีล

มกีารคดิไตรตรอง หาความสมัพันธและเชือ่มโยงกันของเหตุการณ หาแนวคดิ

หรอืทฤษฎีมาประกอบการประเมนิสถานการณรอบตวั กอนทีจ่ะตดัสนิใจเชือ่

หรอืกระทาํ  
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ชือ่กิจกรรม : The show must go on

วธิกีารจดักิจกรรม

การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role play)

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

การแสดงบทบาทสมมตติามสถานการณท่ีกําหนดและใชการประเมนิดวยวิธี Peer assessment

เพ่ือใหผูเรยีนฝกฝนทักษะการพูดเพ่ือใหเกิดความรวมมอืในการทาํงาน และการโนมนาวจงูใจ การเรยีบเรยีง

สิง่ทีจ่ะสือ่สารและทักษะการโตตอบกับผูอืน่ทีม่คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกตาง และผูเรยีนเกิดการเรยีนรูจากประสบการณ

ทีไ่ดรบัจากการปฏสิมัพันธกับบคุคลท่ีมพีฤตกิรรมทีแ่ตกตางกัน

กําหนดสถานการณจาํลองและบทบาทใหทุกคนในกลุม (กลุมละ 7 คน) โดยเขยีนบทบาทใสซองไว 

แลวใหผูเรยีนเลอืกซองแตละสดีวยตนเอง (สทีอง สมีวง สแีดง สเีหลอืง สขีาว สน้ํีาเงนิ สเีขียว) 

ซึง่ในแตละซองจะมบีทบาทสมมตใิหแตละคนท่ีแตกตางกัน  (ผูสอนกําหนดสถานการณใหเหมาะกับ

เนือ้หาวิชาทีส่อนได)

1.

ดานท่ี 8: การเปนผูนําและผูเปลีย่นแปลงสงัคม (Leadership and Social Influence)

ดานท่ี 9: การสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพ (Effective communication)

สงเสรมิทักษะ
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ผูสอนบอกใหคนทีเ่ลอืกซองสน้ํีาเงินออกไปนอกหองและเปดซองท่ีหนาหอง สวนคนท่ีเหลอืใหเปดซองพรอม ๆ กัน

แตหามบอกกันและกันวาตนเองไดบทบาทสมมตคิอือะไร

ผูสอนใหเวลาประมาณ 10 นาที สาํหรบัการแสดงบทบาทสมมติ

เมือ่หมดเวลาทีกํ่าหนดใหแสดงบทบาทสมมต ิใหผูเรยีนเฉลยและพูดคยุกันถงึบทบาทท่ีไดรบั 

ผูสอน ใหผูสงัเกตการณ แจงผลประเมนิ Leadership skill ของหัวหนาทมีใหสมาชกิกลุมทุกคนฟง โดยอธิบายวา

ไดคะแนนแตละขอเทาไร เพราะเหตใุด

2.

3.

4.

5.

หวัหนาทมีจดังาน มหีนาท่ีดําเนินการประชมุและเปนผูตัดสนิใจการดาํเนนิงานตาง ๆ

ผูเขารวมประชมุท่ีสนบัสนุนความเหน็ของหวัหนาทมีทกุอยาง

ผูเขารวมประชมุท่ีสนบัสนุนความเหน็ของหวัหนาทมี แตระหวางการประชมุ จะออกไป

รบัโทรศพัทนอกหอง และเมือ่กลบัเขามาในหองประชมุก็จะสอบถามทีป่ระชมุวา

พูดคยุกันถึงไหน ใหยอนเลาใหฟง

ผูเขารวมประชมุท่ีไมแสดงความคดิเห็น นิง่เงียบ จะแสดงความคดิเห็นก็ตอเมือ่ถกูบอกให

แสดงความคดิเห็นเทาน้ัน

ผูเขารวมประชมุท่ีคดัคานทุกอยาง

ผูเขารวมประชมุท่ีมาประชมุสาย และเมือ่มาถึง จะใหทีป่ระชมุเลาทกุอยางใหฟงต้ังแตเริม่ใหม 

(ผูท่ีไดรบัซองนี ้จะเดินเขามาทหีลงั)

ผูสงัเกตการณ เปนผูท่ีไดรบั Rubric เพ่ือประเมนิ Leadership skill ของหวัหนาทมี

ซองสทีอง

ซองสมีวง

ซองสแีดง

ซองสเีหลอืง

ซองสขีาว

ซองสน้ํีาเงนิ

ซองสเีขยีว

หมายเหตุ อปุกรณท่ีตองใชสาํหรบักิจกรรม คือ กระดานหรือกระดาษ flip chart สาํหรับเขยีนแผนการจดังาน

การใช Rubric สาํหรบัประเมนิ Leadership และ Effective communication skills

            ผูสอนสามารถเลอืก ประเภทของเกณฑประเมนิทีต่องการ (Type A หรอื B 

หรอื C) มาใหผูทีไ่ดซองสเีขยีว  ซึง่ทาํหนาทีป่ระเมนิได (ผูสอนอาจกําหนดใหแตละกลุม

มผีูประเมนิมากกวา 1 คนได) ซึง่เปนการประเมนิและให Feedback ในลกัษณะ

Peer-assessment 

             สถานการณจาํลองท่ีทกุคนไดรบัคอื การเขาประชมุทีม่หาวทิยาลยัแหงหนึง่เก่ียวกับการระดมสมองเพ่ือจดังาน

รบันองใหม โดยบทบาททีไ่ดรบัมดีงันี้
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          จากกิจกรรมดงักลาว จะเห็นไดวา หากการประชมุประกอบดวยบคุคลท่ีแตกตางกันดงับทบาทสมมตินี้

จะทําใหงานทีต่องการไมสามารถดาํเนนิไปไดอยางเรยีบรอยนัก เน่ืองจากแตละคนจะมบีคุลกิลกัษณะทีแ่ตกตางกัน

ผูนาํการประชมุจาํเปนตองเรยีนรูวิธีการจดัการกับสถานการณใหดี

             กิจกรรมน้ี เปนรปูแบบหนึง่ของกิจกรรมการเรยีนรูเชงิรกุ (Active learning) ทีผู่เรยีนทกุคนไดรบับทบาทสมมติ

ของการทํางานรวมกันเปนทีม โดยมผีูเรยีนทีทํ่าหนาท่ีประเมนิและให Feedback ตามเกณฑประเมนิ (Rubric) 

ในลกัษณะ Peer assessment 

             แมวาจะมผีูเรยีนในกลุมเพียงคนเดยีวท่ีทาํหนาท่ีหวัหนา แตผูเรยีนคนอืน่ ๆ จะไดรบัประสบการณจาก

การปฏิสมัพันธกับหวัหนาทมี รวมถึงไดเห็นบทบาทในแงมมุตาง ๆ ของหวัหนาทมี เมือ่ผูเรยีนทาํกิจกรรมน้ีจบแลว 

ผูสอนสามารถสรปุถึงทกัษะภาวะผูนาํและการเปนผูเปลีย่นแปลงสงัคมใหผูเรยีนเขาใจได

ผลท่ีไดรับจากการทํากิจกรรม
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ชือ่กิจกรรม : รูจักตนเองเพือ่อนาคต

วธิกีารจดักิจกรรม

การสรางสถานการณจําลอง 
(Simulation technique) 

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

ผูสอนมอบหมายใหผูเรยีนเขียนแผนการหารายไดจากสถานการณทีกํ่าหนด โดยผานกระบวนการวเิคราะหตนเอง

ดวยเครือ่งมอื SWOT Analysis

ฝกใหผูเรยีนยอมรบัความเปนจรงิของตนเอง มองหาประโยชนจากอปุสรรค และหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ขัน้ที ่1: กําหนดสถานการณ 

“หากผูเรยีนตองการซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรเครือ่งหน่ึงในราคา 30,000 บาท เพือ่นํามาใชในการเรยีนโดยต้ังเปาหมายวา

จะใชความรูความสามารถของตนเองทีม่อียูเพ่ือหาเงนิสาํหรบัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรเครือ่งนี”้

ข้ันที ่2: แสวงหาความรู

กําหนดใหผูเรยีนเรยีนรูการใชเครือ่งมอืการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศกัยภาพ (SWOT Analysis) จากสือ่ตาง ๆ 

ทีม่อียูบนอนิเทอรเน็ต

ดานท่ี 7: ความอดทน ยืดหยุน และฟนตวัจากสภาวะความเครยีด
             (Resilience, Stress Tolerance and Flexibility)

สงเสรมิทักษะ
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ขัน้ที ่3: ดาํเนินการ

1) วิเคราะหลกัษณะของตนเองเบือ้งตนโดยใชเครือ่งมอื SWOT Analysis โดยใสขอมลูลงในแบบฟอรมดานลางนี้

2)  หลงัจากการวเิคราะหตนเองตามขางตนแลว กําหนดใหผูเรยีนเขียนแผนการหารายไดดวยตนเอง ใหไดเงนิอยางนอย

     จาํนวน 30,000 บาท

จุดเดนหรอืจุดแขง็
(STRENGTHS)

1....................................................

2....................................................

3....................................................

1....................................................

2....................................................

3....................................................

1....................................................

2....................................................

3....................................................

1....................................................

2....................................................

3....................................................

โอกาส
(OPPORTUNITIES)

อุปสรรค
(THREATS)

จดุดอยหรอืจุดออน
(WEAKNESSES)

ภ
าย

ใน
ภ

าย
น

อก

1. ชือ่แผน

2. หลกัการและเหตผุล 

   (ควรเขยีนใหเชือ่มโยง

   กับผลการทํา SWOT 

    Analysis)

3. ขัน้ตอนการดาํเนินการ

4. ระยะเวลาท้ังหมดตามแผน

5. เปาหมายและ

   ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็

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

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

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

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

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

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

1...................................................................................................

2...................................................................................................

3...................................................................................................

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

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

                ตวัชีวั้ด

1.............................................

2.............................................

            คาเปาหมาย

1..............................................

2..............................................
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ขัน้ที ่4: สรปุผลและประเมนิผล

ผูสอนสรปุผลการทํากิจกรรมทัง้หมด และประเมนิทกัษะดานความอดทน ยืดหยุน 

และฟนตวัจากสภาวะความเครยีดของผูเรยีนดวยแบบประเมนิ ดานท่ี 7: ความอดทน

ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครยีด (Resilience, Stress Tolerance and

Flexibility)

96 คูมือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills

ลขิ
สิท
ธิข์
อง
สํา
นัก
วชิ
าศึ
กษ
าทั
ว่ไป

 สจ
ล.



ชือ่กิจกรรม : โยงเปน เหน็คําตอบ

วธิกีารจดักิจกรรม

การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด 
(Thinking-based learning)

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

ผูสอนคดิโจทยและกระตุนใหผูเรยีนคดิ จากน้ันบอกเฉลย แลวใหผูเรยีนเปนผูคดิโจทยเองเพ่ือทายเพ่ือนคนอืน่

เพ่ือใหผูเรยีนเห็นวิธีการเชือ่มโยงความรูเดมิกับความรูใหม เชือ่มโยงประสบการณเดมิเขากบัประสบการณใหม

ผูสอนแสดงสญัลกัษณดงัรปูดานลาง บนหนาจอเพ่ือใหผูเรยีนจดจาํสญัลกัษณแทนตวัเลขตอไปนี ้

กําหนดเวลาให 30 วินาที โดยมเีงือ่นไขคอื หามผูเรยีนจด

กิจกรรมท่ี 1

6 =

7 =

8 =

9 =

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

ดานท่ี 3: การคิดสรางสรรค (Creative thinking)

ดานท่ี 6: การเรยีนรูเชงิรกุและการใฝรู (Active Learning and Learning Strategies)

สงเสรมิทักษะ
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เมือ่หมดเวลา ใหผูสอนเปลีย่นสไลด แลวกําหนดตวัเลขจาํนวน 5 หลกั (แลวแตผูสอน) โดยใหผูเรยีนเขยีนแทนตวัเลขจาํนวนนัน้

ดวยสญัลกัษณใหถูกตอง เชน กําหนดใหผูเรยีนเขยีนสญัลกัษณแทนเลข 63491 ลงในกระดาษของตนเอง จากน้ันผูสอนเฉลย

แลวใหผูเรยีนตรวจวาตนเขียนไดถูกตองก่ีหลกั 

ผูสอนอาจกําหนดตวัเลขอืน่ใหผูเรยีนเขยีนเพ่ิมเตมิไดมากกวา 1 ครัง้ เมือ่จบกิจกรรมจะพบวา ผูเรยีนจาํนวนมากจะไมสามารถ

จดจาํสญัลกัษณไดถูกตองท้ังหมด ผูสอนสามารถตัง้คาํถามถามผูเรยีนไดวา เพราะเหตใุดการจดจาํสญัลกัษณดงักลาวจงึยาก

และใหผูเรยีนรวมกันแสดงความคดิเห็น

จากนัน้ผูสอน แสดงภาพเฉลยตอไปน้ีใหผูเรยีนดู ซึง่เปนภาพจาํลองตัวเลขบนแปนโทรศพัท

จะเห็นไดวา สญัลกัษณดงักลาวมาจากเสนท่ีลอมรอบตวัเลข ดงัในภาพน้ี ซึง่หลงัจากท่ีผูเรยีนไดเหน็ภาพนี ้ผูเรยีนจะสามารถ

จดจาํไดเปนอยางดี

ผูสอนทดลองกําหนดตวัเลขอกีครัง้ อาจกําหนดจาํนวนหลกัมากข้ึนกวาครัง้แรก แลวใหผูเรยีนเขยีน จะพบวาผูเรยีนสามารถ

เขยีนไดอยางถูกตอง

นัน่แสดงวา การจดจาํบางสิง่บางอยาง หากมกีารเชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนรูกับประสบการณเดมิหรอืความรูเดมิทีผู่เรยีนม ีจะชวยให

ผูเรยีนสามารถจดจาํไดดีข้ึน

จากกิจกรรมนี ้ผูสอนสามารถคดิโจทยอืน่ในลกัษณะคลายกัน เพ่ือทดสอบการเชือ่มโยงความรูของผูเรยีน หรอืผูสอนสามารถ

กําหนดใหผูเรยีนเปนผูคดิโจทยแลวนาํมาทดสอบกับเพ่ือนในหองได

63491 = 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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ชือ่กิจกรรม : Humble paper clip

วธิกีารจดักิจกรรม

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

ผูสอนใหโจทยผูเรยีนเปนสิง่ของท่ีใชประโยชนได แลวใหผูเรยีนคิดหาวิธีการใชประโยชนจากของสิง่นัน้ในรปูแบบอืน่ 

เพ่ือใหผูเรยีนไดฝกวิธีการคดิรเิริม่ การคดิคลองแคลว และการคิดยืดหยุน ในชวงเวลาทีจ่าํกัด

ผูสอนใหผูเรยีนนึกถึงประโยชนของ Paper Clip วาสามารถใชทาํอะไรไดบางนอกจากหนบีกระดาษ โดยให

ผูเรยีนแตละคนคดิ แลวเขียนคาํตอบของตนเองใหไดมากท่ีสดุ (ตวัอยางคาํตอบ ใชแทนซปิ ใชแทนกระดมุเสือ้

ใชลอ็คกระเปา เปนตน) โดยใหคดิภายในเวลาทีกํ่าหนด (ผูสอนควรกําชบัผูเรยีนวา ไมตอง search หาคาํตอบ

เนือ่งจากไมไดเก็บคะแนน แตตองการใหผูเรยีนฝกคดิดวยตนเอง เปนการทาทายความคดิตนเอง)

จากนัน้ใหผูเรยีนบอกคาํตอบของตน แลวผูสอนพิมพคาํตอบใหแสดงบนหนาจอ เพ่ือใหผูเรยีนทุกคนเห็น 

โดยเปนการรวบรวมคาํตอบท่ีแตกตางกันทัง้หมดจากผูเรยีนทกุคนในหองเรยีน

กิจกรรมนีเ้ปนการกระตุนใหผูเรยีนไดพยายามใชความคดิ เพ่ือสรางสรรคสิง่ใหม จากสิง่ทีม่อียูเดมิ ซึง่ผูเรยีน

จะไดเรยีนรูจากความคดิของเพ่ือนในชัน้เรยีนดวย

กิจกรรมท่ี 2
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ชือ่กิจกรรม : หองแหงการเรยีนรูรวมกัน (Learning by Sharing) 

วธิกีารจดักิจกรรม

เพ่ือนสอนเพ่ือน
(Peer teaching) 

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

ผูสอนมอบหมายใหผูเรยีนแตละกลุม คดิหวัขอทีจ่ะเรยีนรูดวยตนเอง 1 หัวขอ และกําหนดใหทาํหนาทีเ่ปน

ผูถายทอดความรูใหแกเพ่ือนในชัน้เรยีน ในชวงทายชัว่โมงเรยีนในแตละสปัดาห

เพ่ือใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูดวยตนเอง ผานกิจกรรมการถายทอดความรูใหผูอืน่

ข้ันตอนที ่1: แบงกลุมผูเรยีน 

ขัน้ตอนที ่2: กาํหนดภารกจิ

ผูสอนมอบหมายภารกิจใหแตละกลุมทาํดงันี ้

1. ประชมุกลุมเพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชกิแตละคนในกลุมตามแบบฟอรมดานลางนี้

ชือ่กลุม......................................................................................................................................................

บทบาท                        หนาท่ีความรบัผดิชอบ            ชือ่-นามสกุล 

1

2

3

4

5

หวัหนากลุม

เลขานกุาร /  

ผูประสานงานกลุม

สมาชกิคนที ่1

...........

...........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ดานท่ี 4: การบรหิารความสมัพนัธกับผูอ่ืน (Interpersonal Management)

ดานท่ี 5: ความซือ่สตัยและความพากเพยีรพยายาม (Integrity and Perseverance)

ดานท่ี 6: การเรยีนรูเชงิรกุและการใฝรู (Active Learning and Learning Strategies)

สงเสรมิทักษะ
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2. กําหนดใหแตละกลุมเขยีนขอตกลงสาํหรบัการทํางานรวมกันในกลุม เพ่ือใหการทํางานบรรลเุปาหมายตามท่ีวางไว 

    ตามแบบฟอรมดานลางนี้

3. มอบหมายใหผูเรยีนศกึษาหาความรูนอกเวลาเรยีนในหวัขอใด ๆ ทีผู่เรยีนสนใจ โดยมขีอตกลงดังนี ้

    3.1. แตละกลุมเลอืกศกึษาในหัวขอท่ีกลุมตนเองสนใจ 1 หวัขอ โดยมแีนวทางการคดิหัวขอ ดงัน้ี 

           3.1.1. นกึถึงประเดน็ตาง ๆ เหลานี ้ความสามารถพิเศษของตนเองทีม่ ี(โดยพิจารณาถึงประเดน็ทีต่นยังขาด

                     และตองการเรยีนรูเพ่ิมเตมิ) ความชอบหรอืความถนดัของตนเอง ประเดน็ทางสงัคมในปจจบุนัทีกํ่าลงัพูดถึง

                     หรอื แนวโนมหรอืสิง่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

           3.1.2. หวัขอทีเ่ลอืกตองมคีวามนาสนใจและเหมาะกับเพ่ือนในชัน้เรยีน

           3.1.3. หวัขอทีเ่ลอืกจะตองใชระยะเวลาสาํหรบัการถายทอดความรูใหแกเพ่ือนในชัน้เรยีนไดภายในเวลา

                     ไมเกิน 10 นาที 

           3.1.4. ผูเรยีนสามารถเลอืกใชวธีิการใดก็ได เชน การเลาเรือ่ง การแสดงบทบาทสมมต ิการสาธิต การทาํกิจกรรม 

                     เปนตน ในการถายทอดเรือ่งราวใหแกเพ่ือนในชัน้เรยีน

4. แจงผูเรยีนใหเตรยีมคาํถามสาํหรบัประเมนิความรูความเขาใจของเพ่ือนในชัน้เรยีน และสงรายงานสรปุประเดน็

    องคความรูใหมท่ีไดรบัจากการเรยีนรูในหัวขอท่ีเลอืก 

5. จดัลาํดบัการนาํเสนอของแตละกลุม และแจงใหผูเรยีนทราบ 

ขอตกลงการทํางานรวมกันในกลุม 

1       ............................................................................................................................................

2       ............................................................................................................................................

3       ............................................................................................................................................

4       ............................................................................................................................................
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6. กําหนดใหผูเรยีนเขียนแผนการเรยีนรูตามแบบฟอรมดานลางน้ี พรอมสงใหผูสอน

แผนการจัดการเรยีนรู 

หัวขอ

วตัถุประสงค /  

เปาหมายของการเรยีนรู

ประเดน็การเรยีนรู

ทีต่องการคนหา 

สาเหตท่ีุเลอืกศกึษาในหัวขอน้ี

แหลงสบืคนขอมลู /  

แหลงการเรยีนรู 

วธีิการเรียนรู 

(ตวัอยางเชน เขาอบรมใน

หลกัสตูรทีเ่ปดสอน / 

วิเคราะหขอมลูดวยตนเอง

จากขอมลูทีไ่ดสบืคนมา / 

สอบถามจากผูเชีย่วชาญ / 

ไปศกึษาดงูาน) 

ระยะเวลาในการเรยีนรู 

วธีิการถายทอดความรู 

1............................................................................................................ 

2............................................................................................................ 

3............................................................................................................

1............................................................................................................ 

2............................................................................................................ 

3............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................
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ขัน้ตอนที ่3: การถายทอดความรู

ในข้ันตอนนีผู้สอนจะกําหนดใหแตละกลุมออกมาทาํหนาทีเ่ปนผูสอนเพ่ือนในชัน้เรยีนในชวงทายชัว่โมงเรยีน

แตละสปัดาห เมือ่กลุมท่ีนาํเสนอไดนาํเสนอเสรจ็สิน้ ผูนาํเสนอจะตองประเมนิความรูความเขาใจของเพ่ือนในชัน้เรยีน

ตามวิธีการประเมนิทีไ่ดเตรยีมมา และสรปุเปนคะแนนออกมาสงผูสอน

ขัน้ตอนที ่4: การประเมนิผลการจดักิจกรรม

เมือ่เสรจ็สิน้การถายทอดความรูในข้ันตอนท่ี 3 แลว ผูสอนกําหนดใหมกีารประเมนิการทาํงานรวมกันกับผูอืน่

ของผูเรยีนแตละคนในรปูแบบ การประเมนิ 360 องศา ตามแบบฟอรมดานลางนี้

ผูเรยีนประเมนิผลงานของตนเอง

แบบประเมนิการทํางานของตนเอง

1. ความพรอมของตนเองกอนการนําเสนอ

2. รปูแบบ/เทคนิคการนาํเสนอสามารถ

สรางความนาสนใจ และความเขาใจ

เน้ือหาใหแกเพ่ือนได

3. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา

ไดชดัเจนและตรงประเดน็ 

4. การตอบคาํถามของตนเองใน

ฐานะผูนาํเสนอ 

5. การใชเวลาตรงตามทีกํ่าหนดไว

6. ความนาสนใจของเนือ้หาทีน่าํเสนอ

7. ความรูทีต่นเองไดรบัหลงัจากการนําเสนอ

8. ภาพรวมของการนําเสนอในครัง้น้ี

ของตนเอง 

ดานการนําเสนอ 

ภาพรวม

ดานเนือ้หาท่ีนําเสนอ 

ระดบัความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ 

คาํถาม 
มากท่ีสดุ มาก 

4

ปานกลาง

3

 นอย

2 1
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ผูเรยีนประเมนิการทาํงานของสมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุมตนเอง โดยองิจากบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบ 

และขอตกลงทีไ่ดทําไวรวมกัน ซึง่ผูสอนสามารถใชแบบประเมนิ ดานท่ี 4: การบรหิารความสมัพันธกับผูอืน่

(Interpersonal Management) และ ดานท่ี 5: ความซือ่สตัยและความพากเพียรพยายาม (Integrity and 

Perseverance) หรอืเลอืกใชแบบประเมนิดานลางนี้

เพ่ือนกลุมอืน่ในชัน้เรยีนเดยีวกันประเมนิการถายทอดความรู

ระดบัคะแนน

คาํถาม 

แบบประเมนิการทํางานของเพือ่นในกลุมตนเอง

ขอมลูผูถูกประเมนิ:                    รหัส…………………ชือ่........................................

1. ความรบัผดิชอบตอหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมาย

2. ความมุงมัน่ในการทาํงานท่ีไดรบัมอบหมาย

3. ผลสาํเรจ็ของงานตามหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมาย

4. การมสีวนรวมในกลุม

5. การเคารพและปฏบิตัติามขอตกลงของกลุม

6. มนุษยสมัพันธระหวางสมาชกิในกลุม

7. ภาพรวมของการเปนสมาชกิของกลุม

ดานการนําเสนอ 

ระดบัความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ 

คาํถาม 

แบบประเมนิการถายทอดความรู สาํหรบัเพือ่นในชัน้เรยีน

1. การเตรยีมความพรอมของผูนาํเสนอ

2. ความนาสนใจของรปูแบบ/ เทคนิคการนาํเสนอ

3. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หาไดชดัเจน

และตรงประเด็น

4. การตอบคาํถามของผูนาํเสนอ

5. การใชเวลาตรงตามทีกํ่าหนดไว  

6. ความนาสนใจของเนือ้หาทีน่าํเสนอ

7. ความรูทีไ่ดรบัหลงัจากการนาํเสนอ

ภาพรวม

ดานเนือ้หาท่ีนําเสนอ 

8. ภาพรวมของการนําเสนอในครัง้นี ้
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ผูสอนเปนผูประเมนิภาพรวมการทํางานของกลุมและผลสมัฤทธ์ิของงาน ตามแบบฟอรมดานลางนี ้

และใชแบบประเมนิดานท่ี 6: การเรยีนรูเชงิรกุและการใฝรู (Active Learning & Learning Strategies)

ดานการนําเสนอ 

ภาพรวม

ดานเนือ้หาท่ีนําเสนอ 

ระดบัความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ 

คาํถาม 

แบบประเมนิการถายทอดความรู สาํหรบัผูสอน

1. การเตรยีมความพรอมของผูนาํเสนอ

2. ความนาสนใจของรปูแบบ/ เทคนิคการนําเสนอ

3. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หาไดชดัเจน

และตรงประเด็น

4. การตอบคาํถามของผูนาํเสนอ

5. การใชเวลาตรงตามทีกํ่าหนดไว

6. ความนาสนใจของเนือ้หาทีน่าํเสนอ

7. ความรูทีไ่ดรบัหลงัจากการนาํเสนอ

8. ภาพรวมของการนําเสนอในครัง้นี ้
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ชือ่กิจกรรม : ยดือกลดถงุ (พลาสตกิ)

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem-Based Learning)

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

วธิกีารจดักิจกรรม

ใชประเดน็ปญหาการใชถุงพลาสตกิทีม่ปีรมิาณเพ่ิมสงูขึน้อยางตอเนือ่งของประเทศไทย เปนโจทยตัง้ตน

ใหผูเรยีนรวมกันหาวิธีการรณรงคสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพใหคนในชมุชมและคนใกลตัวลดการใชถุงพลาสตกิ

และกําหนดใหแตละกลุมนาํเสนอแผนในชัน้เรยีน 

เพ่ือใหผูเรยีนฝกทักษะการแกปญหาจากสถานการณใกลตวั

ข้ันตอนที ่1: แบงผูเรยีนออกเปนกลุม 

ข้ันตอนที ่2: กาํหนดประเดน็ปญหา 

ผูสอนนาํเสนอประเดน็ปญหาสิง่แวดลอมทีเ่กิดขึน้จากการใชถุงพลาสตกิท่ีมปีรมิาณมากในแตละวัน

ซึง่ปจจบุนัการใชถุงพลาสตกิไดกลายเปนพฤติกรรมท่ีคุนชนิ และเปนเรือ่งปกตใินสงัคมไทย ทัง้นีแ้นวทางหน่ึง

ในการลดปญหาดงักลาว คอื การสรางการสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพเพ่ือรณรงคการลดการใชถุงพลาสตกิ

และสรางความตระหนกัใหแกคนใกลตวั และคนในชมุชมท่ีผูเรยีนอาศยัอยู 

สือ่ประกอบ > https://www.youtube.com/watch?v=NHOJm95OjFw 

                    > https://www.seub.or.th/bloging/news/แคมเปญ-งดใชถุงพลาสตกิ-ช 

ดานท่ี 2: การแกปญหาเชงิซบัซอน (Complex Problem Solving) 

ดานท่ี 9: การสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพ (Effective Communication) 

สงเสรมิทักษะ
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ขัน้ตอนที ่3: ทาํความเขาใจปญหา

ข้ันตอนท่ี 4: แสวงหาความรู้และสังเคราะห์ความรู้ 

ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำประเด็นปัญหาท่ีระบุไว้ในข้ันตอนท่ี 3 มาศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา

ในแบบต่าง ๆ ท่ีผ่านมา และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม พร้อมท้ังสังเคราะห์เป็น

ความรู้ออกมา

 

ข้ันตอนท่ี 5: วางแผนการแก้ปัญหา 

ผู้สอนกำหนดให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนการแก้ปัญหาในขอบเขตประเด็นด้านการส่ือสาร โดยเน้นการคิดค้นหาวิธีการใหม่

ท่ีแปลกแตกต่างไปจากเดิมหรือพัฒนาจากกระบวนการเดิมท่ีมีอยู่แล้ว

 

ข้ันตอนท่ี 6: นำเสนอและประเมินผลงาน 

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำแผนการแก้ปัญหาท่ีได้ร่วมกันออกแบบไว้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ โดยผู้สอนกำหนดให้มี

การประเมินผลร่วมกันจากหลายฝ่าย เช่น ให้ผู้เรียนประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง ประเมินผลงานโดยเพ่ือน

ในช้ันเรียนเดียวกัน และประเมินผลงานโดยผู้สอน โดยผู้สอนสามารถใช้แบบประเมินด้านท่ี 2: การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน

(Complex Problem Solving)  และด้านท่ี 9: การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

วิเคราะห์สถานการณ์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

ระบุประเด็นปัญหาในขอบเขตประเด็นด้านการส่ือสาร 

จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา 
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ชือ่กิจกรรม : ชวีติในโลก 2 ใบ

วธิกีารจดักิจกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปนฐาน 
(Project-Based Learning)

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

จดักิจกรรมทดลองการลดจํานวนชัว่โมงการใชงานอนิเทอรเน็ต

เพ่ือใหผูเรยีนศกึษาตนเองเก่ียวกับพฤตกิรรมการใชเวลาอยูในโลกออนไลน และตระหนกัถึงการบรหิาร

จดัการเวลาหนาจออยางเหมาะสม

1. กําหนดบรบิทปจจบุนัใหผูเรยีนทราบ “ทกุวันน้ีคนในสงัคมปจจบุนัไดใชชวิีตอยูบนโลก 2 ใบ 

    คอื โลกแหงความจรงิ (Real world) และโลกออนไลน (Online world) โลกทัง้ 2 ใบนีเ้ก่ียวของกัน

    และสงผลตอกันโดยตรงอยางหลกีเลีย่งไมได ปจจบุนันกัศกึษาทกุคนตองเรยีนรูการใชชวิีตในโลก

    ทัง้ 2 ใบไปพรอมกัน ท่ีสาํคญัคอืนกัศกึษาควรเรยีนรูการใชประโยชนจากโลกออนไลน และปองกัน

    ตนเองจากภัยอนัตรายตาง ๆ เชนกัน ดงัน้ันการสงัเกตพฤติกรรมตนเอง และบรหิารจดัการเวลา

    ไดอยางเหมาะสม จะทาํใหนกัศกึษาใชชวิีตในปจจบุนัไดอยางมคีวามสขุ”

2. แบงผูเรยีนออกเปนกลุมตามความเหมาะสมของแตละชัน้เรยีน

3. แจงใหแตละกลุมทาํโครงงานการทดลองการลดจาํนวนชัว่โมง

    การใชงานอนิเทอรเน็ต โดยมข้ัีนตอนดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1

ดานท่ี   2 : การแกปญหาเชงิซบัซอน (Complex Problem Solving)

ดานท่ี 11 : การรูเทาทันดจิทัิลและการผลติสือ่ดจิิทัล

               (Digital Quotient Literacy and Digital Media Production)

สงเสรมิทักษะ
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ขัน้ที ่1: วิเคราะหตนเอง

1) สมาชกิแตละคนในกลุมสาํรวจพฤตกิรรมการใชชวีติอยูในโลกออนไลนเปนเวลา 15 วนั โดยจดบนัทกึลงในแบบฟอรม

    ดงัน้ี (ทัง้น้ีผูสอนอาจกําหนดใหผูเรยีนแตละคนลงแอปพลเิคชนับนัทกึเวลาการใชอนิเทอรเน็ตในโทรศพัทของแตละคน)

ขัน้ที ่2: กําหนดแนวปฏิบตัริวมกันเพ่ือลดจาํนวนชัว่โมงการอยูในโลกออนไลน

3) ใหสมาชกิทกุคนรวมกันกําหนดจาํนวนชัว่โมงรวมท่ีจะอยูในโลกออนไลนภายในระยะเวลา 15 วัน

4) สมาชกิแตละคนในกลุมสาํรวจพฤตกิรรมการใชชวิีตอยูในโลกออนไลนเปนเวลา 15 วัน โดยจดบนัทกึลงในแบบฟอรมเดมิ

    ตามขอที ่1

ขัน้ที ่3: ประเมนิตนเองและสรปุผล

5) นาํขอมลูของสมาชกิทกุคนในกลุมมาวิเคราะหดวยสถิตพ้ืินฐาน เพ่ือเปรยีบเทยีบระยะเวลาทีใ่ชเวลาอยูในโลกออนไลน

    โดยเฉลีย่ของกลุมตนเองกับคาเฉลีย่ท่ีไดในครัง้แรก

6) รวมกันสรปุผลจากการทดลองในประเดน็ตาง ๆ ดงันี้

2) นาํขอมลูของสมาชกิทกุคนในกลุมมาวเิคราะหดวยสถิตพ้ืินฐาน เพ่ือเปรยีบเทยีบระยะเวลาทีใ่ชเวลาอยูในโลกออนไลน

    โดยเฉลีย่ของกลุมตนเองกับคามาตรฐานทีเ่หมาะสม

วนัที่ จาํนวนชัว่โมง
ท่ีอยูในโลกออนไลน

วงกลมท่ีรปูท่ีตรงกับความรูสกึ
โดยรวมเม่ืออยูในโลกออนไลนวนัน้ี

1

2

3

...

...

15

... ... ...

... ... ...

สิง่ทีเ่กิดข้ึนเมือ่ตองลดเวลาการอยูในโลกออนไลน ทัง้ในดานความรูสึกสวนตวั และสขุภาพรางกาย

 เวลาการอยูในโลกออนไลนท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร

 แลกเปลีย่นประสบการณการถูกระรานทางไซเบอร และวิธีการปกปองตนเอง

4. ผูสอนประเมนิผลการสรปุของแตละกลุม โดยสามารถใชแบบประเมนิดานท่ี 11: การรูเทาทนัดจิทิลัและการผลติสือ่

    ดจิทัิล (Digital Quotient Literacy and Digital Media Production)
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กิจกรรมท่ี 2

ชือ่กิจกรรม :โลกแหงความจรงิ

วธิกีารจดักิจกรรม

รปูแบบ : 

เปาหมาย : 

ใหผูเรยีนคดิโครงการเพ่ือลดปญหาการเผยแพรขาวปลอมทีเ่กิดขึน้ในสงัคม ผานการแสวงหาความรู

ทีอ่ยูรอบตวัจากโลกออนไลนและพรอมเปนผูถายทอดความรูใหแกผูอืน่

เพ่ือใหผูเรยีนเกิดทัศนคตแิละคานยิมท่ีดตีอการใชชวีติในโลกออนไลน รวมทัง้รูแนวทางการปองกัน

ภัยอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได

ข้ันที ่1: แบงผูเรยีนออกเปนกลุมตามความเหมาะสมของแตละชัน้เรยีน

ข้ันที ่2: กําหนดสถานการณปญหาปจจบุนั

กําหนดสถานการณใหดงัน้ี

“ขาวจากเว็บไซต ไทยรฐัออนไลน เมือ่วันที ่16 ก.ค. 2564 16:55 น. ไดรายงานขาวถึงปญหาการเผยแพร

ขาวปลอมเปนจาํนวนมาก ซึง่ทาํใหเกดิผลกระทบและความเสยีหายตอประชาชนคนไทยเปนจาํนวนมาก

อานรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2142330”

         จากปญหาดงักลาวนัน้ นักศกึษาในฐานะคนรุนใหม และเปนพลเมอืงในโลกดจิทิลั จะมแีนวทาง

การปองกันตนเองอยางไรเพ่ือไมใหตกเปนเหย่ือของการเผยแพรขาวปลอมน้ัน และท่ีสาํคัญไมเปนผูเผยแพร

ขาวปลอมนัน้เองรวมท้ังจะมสีวนรวมถายทอดความรูนีไ้ดอยางไร
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ขัน้ที ่3 : มอบหมายใหแตละกลุมจดัทําโครงการ เพ่ือแกปญหาจากสถานการณท่ีกําหนด โดยมข้ัีนตอนดงัน้ี

             3.1 รวมกันถอดประเดน็ปญหาตาง ๆ ทีไ่ดจากสถานการณทีกํ่าหนด และทาํความเขาใจรวมกัน

             3.2 กําหนดแนวทางการแกปญหา โดยสบืคนขอมลูประกอบ

             3.3 เขยีนโครงการ และข้ันตอนการดาํเนนิงานท้ังหมด โดยมเีงือ่นไขเพ่ิมเตมินอกเหนอืจากการเขยีนโครงการ

                   โดยท่ัวไป ดงัน้ี

                   3.3.1 การสบืคนขอมลูประกอบการทําโครงการ ผูเรยีนจะตองเลอืกสบืคนขอมลูจากแหลงทีม่คีวามนาเชือ่ถือ

                            โดยระบเุหตผุลประกอบวาแหลงขอมลูเหลานีม้คีวามนาเชือ่ถืออยางไร

                   3.3.2 กําหนดชือ่เทคโนโลยีดจิทัิลท้ังหมดทีจ่ะนํามาใชในโครงการ พรอมทัง้ระบเุหตผุลประกอบวาทาํไม

                            ถึงเลอืกใชเครือ่งมอืเหลาน้ี

ขัน้ที ่4: นําเสนอโครงการตอผูสอน

ขัน้ที ่5: ดําเนินการจดัโครงการ

ขัน้ที ่6: สรปุผลการจดัโครงการ

ขั้นที่ 7: นําเสนอผลการจัดโครงการตอผูสอน

ขัน้ที ่8: ประเมนิผลการจดัโครงการ

            ผูสอนประเมนิโครงการโดยสามารถใชแบบประเมนิดานที ่11: การรูเทาทนัดจิทัิลและการผลติสือ่ดจิทัิล

            (Digital Quotient Literacy and Digital Media Production) และอาจใชแบบประเมนิดานที ่2: การแกปญหา

            เชงิซบัซอน (Complex Problem Solving) รวมได

ขัน้ที ่9: ผูสอนสรปุประเดน็การเรยีนรู  โดยสะทอนใหผูเรยีนเหน็ถึงกระบวนการคดิ และการเรยีนรูท่ีเกิดขึน้จาก

            การทําโครงการนี้

และเพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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ชือ่กิจกรรม : ผูประกอบการหนาใหม

วธิกีารจดักิจกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐาน 
(Project-Based Learning) และ
การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role play)

รปูแบบ : 

เปาหมาย : เพ่ือใหผูเรยีนสามารถวิเคราะหสถานการณในสงัคมปจจบุนัเพ่ือหาโอกาสในการลงทนุ โดยรวมกันเขียนเปน

แผนธุรกิจเพ่ือนําเสนอ

ข้ันที ่1: แบงผูเรยีนออกเปนกลุมตามความเหมาะสมของแตละชัน้เรยีน

ขัน้ที ่2: กําหนดสถานการณปญหาปจจบุนั

กําหนดบรบิทปจจบุนัใหผูเรยีนทราบ ตวัอยางเชน

“สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เปนหน่ึงในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิตอ

ทีม่คีวามรนุแรง และลกุลามไปทัว่โลก สงผลใหภาวะเศรษฐกจิทัว่โลกซบเซาลงเปนอยางมาก มหีลายธุรกิจท่ีไดรบั

ผลกระทบโดยตรง เชน ธุรกิจการบนิ การทองเท่ียว โรงแรม และรานอาหาร เปนตน แตในอกีดานหนึง่กลบัมธุีรกิจ

บางประเภททีไ่ดรบัผลเชงิบวกจากสถานการณน้ี เชน ธุรกิจทีเ่ก่ียวกับอ-ีคอมเมริซ โลจสิตกิส สขุอนามยั และ 

เทคโนโลยีการสือ่สารคมนาคม เปนตน”

ใหผูเรยีนเขยีนแผนธุรกิจโดยวิเคราะหโอกาสจากสถานการณในปจจบุนั และผูสอนกําหนดกิจกรรมวันเจรจา

ซือ้ขายธุรกิจโดยการแสดงบทบาทสมมติรวมกัน

ดานท่ี 3: การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)

ดานท่ี 9: การสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพ (Effective Communication)

ดานท่ี 10: การเปนผูประกอบการและการลงทุน (Entrepreneurship and Investment)

สงเสรมิทักษะ
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            จากสถานการณในชวงการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และหลงัการแพรระบาดในอนาคตนัน้

นกัศึกษาจะมองหาโอกาสเพ่ือเริม่ธุรกิจบางอยางในชวงสภาวการณอยางนีไ้ดอยางไร

ขัน้ที ่3: มอบหมายใหแตละกลุมเขยีนแผนธุรกิจ

เพ่ือสรางโอกาสการลงทุนจากสถานการณทีกํ่าหนดใหขางตน  โดยมขีัน้ตอนดงันี้

            3.1 รวมกันวิเคราะหสถานการณเพ่ือมองหาโอกาสการลงทนุจากสถานการณทีก่าํหนด และทาํความเขาใจรวมกัน

                  โดยเขียนประเดน็เปนรายขอ

            3.2 สบืคนขอมลูประกอบการพิจารณาความเปนไปไดตามประเดน็โอกาสการลงทนุท่ีรวมกันเขยีนขึน้ และอภปิรายรวมกัน

                  เพ่ือเลอืกประเด็นทีน่าสนใจท่ีสดุมาเขียนเปนแผนธุรกิจเพียง 1 ประเดน็

            3.3 เขียนแผนธุรกิจ และข้ันตอนการดาํเนินงานทัง้หมด

ขัน้ที ่4: นําแผนธุรกิจท่ีเขยีนข้ึนปรกึษากับผูสอน พรอมทัง้ปรบัแกตามคาํแนะนํา

ขัน้ที ่5: วางแผนการนาํเสนอแผนธุรกิจอยางสรางสรรค

ขัน้ที ่6: ผูสอนกําหนดกิจกรรมวันเจรจาซือ้ขายธุรกิจ โดยมขีัน้ตอนดงันี้

           6.1 ผูสอนเชญิผูเชีย่วชาญภายนอก หรอือาจารยประจาํวิชาทานอืน่อยางนอย 3 คน สวมบทบาทเปนนายทนุ

                 เพ่ือมารวมประมลูซือ้แผนธุรกิจของผูเรยีนแตละกลุมท่ีนาํเสนอ

           6.2 จดัใหผูเรยีนแตละกลุมเสนอขายแผนธุรกิจของตนเอง โดยผูเชีย่วชาญท่ีสวมบทบาทเปนนายทุนเปนผูซกัถาม

                 และตัดสนิใจวาจะซือ้แผนธุรกิจนีห้รอืไม

           6.3 อาจารยผูสอนและผูเชีย่วชาญ ประเมนิแผนธุรกิจโดยใชแบบประเมนิ ดานท่ี 3: การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)

                 ดานที ่9: การสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพ (Effective Communication) และดานที ่10: การเปนผูประกอบการ

                 และการลงทนุ (Entrepreneurship and Investment)

ขัน้ที ่7: ผูสอนสรปุผลการเรยีนรูทัง้หมด 

โดยสะทอนใหผูเรยีนเหน็ถึงกระบวนการคดิ และการเรยีนรูทีเ่กิดขึน้ระหวางการทาํโครงการนี้

ธนาคาร
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สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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