
การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ 

• วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน



การจัดการเรียนรู้ทีม่มีาตรฐานเป็นเป้าหมาย  
(Standards based Instruction) 

การวดัและประเมนิผลทีส่ะท้อนมาตรฐาน 
(Standards based Assessment) 

วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั



มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้   คือ  เป้าหมายส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียน  
โดยระบุส่ิงท่ีผูเ้รียน 

ควรรู้
ปฏบิัติได้ 
มคุีณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
มสีมรรถนะของผู้เรียน 



สมรรถนะของหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะ

สมรรถนะส าคญัของ
หลกัสูตร ๒๕๕๑ 

สมรรถนะการจดัการตนเอง ความสามารถในการส่ือสาร
สมรรถนะการส่ือสาร ความสามารถในการคดิ
สมรรถนะการรวมพลงัท างาน
เป็นทีม 

ความสามารถในการแก้ปัญหา

สมรรถนะการคดิขั้นสูง ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแขง็ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี



ตัวช้ีวดั  
คือ  การระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนควรรู้และปฏิบติัไดด ้รวมทั้ง

คุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น
ตวัช้ีวดัเป็น ๒ ประเภท 
๑) ตวัช้ีวดัชั้นปี  (มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๓) 
๒) ตวัช้ีวดัช่วงชั้น (มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖) 



การเช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั
ไปสู่การจัดการเรียนรู้ 

- มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัระบุคุณภาพของผูเ้รียนว า 
“ควรรู้อะไรและท าอะไรได”้ โดยระบุ  K P A ( C)



การเช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัไปสู่การจดัการเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge) มุ งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ 
ซ่ึงอาจอยู ในรูปขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง มโนทศัน ์หรือความคิดรวบยอด  ทั้งน้ีผูเ้รียนอาจ
เกิดการเรียนรู้ระดบัใดระดบัหน่ึง ใน ๖ ระดบั
ทกัษะ/กระบวน (Process)   ความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียน 
เจตคติ (Affective/Attitude)  เนน้ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ
คุณธรรมในตวัผูเ้รียน พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดเจตคติและค านิยม คุณธรรม จริยธรรมท่ี
พึงประสงค ์
สมรรถนะส าคญั (Competency) คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  ทกัษะ  
และเจตคติ  บูรณาการในการปฏบัิติงานให้เกดิประสิทธิผล และประสิทธิภาพ  



- มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัไดม่ไดดร้ะบุวิธีหรือกระบวน
การจดัการเรียนรู้ 

- มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีทั้งท่ีมีเน้ือหาสาระ ทกัษะ
กระบวนการ และเจตคติ  แต่มีการเนน้แตกต่างกนั 

การเช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัไปสู่การจดัการเรียนรู้ 



ค ากริยาทีบ่่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้

Bloom’s Taxonomy  จ าแนกการเรียนรู้ เป็น 3 ด้าน 

1. ด้านความรู้ (พทุธิพสัิย)ไดแ้ก   รู้จกั รู้จ  า  เขา้ใจ  วเิคราะห์ สังเคราะห์  บอก  
ระบุ  สรุป  เช่ือมโยง ประเมิน ตีความหมาย  เปรียบเทียบ  วพิากษ ์คิดรวบยอด  
วจิารณ์ วจิารณญาณ รวบยอดบูรณาการ   เป็นตน้ 

2. ด้านทกัษะ/กระบวน (ทกัษะพจิัย) ไดแ้ก  ปฏิบติั  แสดง  ส ารวจ  น าเสนอ  
ตรวจสอบ  ทดลอง  สาธิต  น าไปใช ้มีส วนร วมอภิปราย  ประยกุต ์ สร้างสรรค ์ 
กลยทุธ์  แกปั้ญหา

3. ด้านเจตคติ (จิตพสัิย) ไดแ้ก  ช่ืนชม  เห็นคุณค า  ภูมิใจ  รัก  ศรัทธา  ซาบซ้ึง  
หวงแหน  นิยม  พึงพอใจ  เห็นความส าคญั  เห็นประโยชน ์ ยอมรับ  เป็นตน้ 



การจ า Remembering

การเข้าใจ Understanding

การประยุกต์ใช้ Applying

การวเิคราะห์ Analysis

การประเมินค่า Evaluating

การสร้างสรรค์ Creating

ความจ า

ความเข้าใจ

การประยุกต์

การวเิคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมนิค่า

Anderson and Krathwohl (2001) Bloom’s Taxonomy (1956)

ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive Domain)



การจ าแนกการเรียนรู้ Bloom’s Taxonomy

พุทธิพสัิย (K) พฤติกรรม ค าทีบ่่งบอกพฤติกรรม

การจ า
Remembering

สามารถเกบ็รักษามวลประการณ์ต่างๆ
จากการทีไ่ด้รับรู้และระลกึส่ิงน้ันได้

บอก  ระบุ 

การเข้าใจ
Understanding

สามารถในการจับใจความส าคัญของส่ือ
และแสดงออกมาในรูปของการแปล
ความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ 
หรือการกระท าอ่ืน ๆ 

อธิบาย ตีความ 
ยกตัวอย่าง  จัดกลุ่ม 
สรุปย่อ  อนุมานสร้าง
ข้อสรุป ขยายความ
เปรียบเทยีบ

การประยุกต์ใช้
Applying

สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างได้

ใช้ ค านวณ สาธิต สร้าง 
เสนอ พฒันา  วางแผน 
ด าเนินการ 



ระดับความสามารถในการเรียนรู้ Bloom’sTaxonomy (1956)
ปรับปรุงตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001)

พุทธิพสัิย(K) พฤติกรรม ค าทีบ่่งบอกพฤติกรรม

การวเิคราะห์
Analysis

สามารถคิด หรือแยกแยะเร่ืองราวต่างๆ
ออกเป็นส่วนย่อย เป็นออกประกอบที่
ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพนัธ์
ของส่วนทีเ่กีย่วข้องกนั

จ าแนก จัดกลุ่ม จัดประเภท 
บ่งช้ีคุณลกัษณะ
เปรียบเทยีบความแตกต่าง
ระหว่าง.......

การ
ประเมินค่า
Evaluating

ความสามารถในการตัดสิน ตีราคา 
หรือสรุปเกีย่วกบัคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ 
การตัดสินใจอยู่บนพืน้ฐานของเหตุผล 
และเกณฑ์ทีก่ าหนด หรืออาจเป็น
กฎเกณฑ์ทีสั่งคมยอมรับ

ตัดสิน เปรียบเทยีบ 
วพิากษ์วจิารณ์  



ระดับความสามารถในการเรียนรู้ Bloom’s Taxonomy (1956)
ปรับปรุงตามแนวคิดของ Anderson and  Krathwohl (2001)

พุทธิพสัิย(K) พฤติกรรม ค าทีบ่่งบอกพฤติกรรม

การ
สร้างสรรค์
Creating

น าความรู้ ทกัษะหรือแนวความคิด
เกีย่วกบัข้อมูลต่างๆมาหลอมรวมเพ่ือ
สร้างเป็นส่ิงใหม่ 

ปรับเปลีย่น  คัดแปลง
ผลติ เขียน  ประดิษฐ์ 
จัดท า  สร้าง เขียนบทความ  
วางโครงสร้าง เขียนโครง
ร่าง  วางโครงการ ออกแบบ 
เขียนเร่ือง



ทักษะพสัิย (Psychomotor  Domain) 
ทกัษะพสัิย (P) พฤติกรรม ค าทีบ่่งบอกพฤติกรรม

1.การรับรู้
2.การท าตามแบบ
3.การหาความ
ถูกต้อง

4.การกระท าอย่าง
ต่อเน่ือง

5.การกระท าได้
อย่างเป็น 
ธรรมชาติ

พฤติกรรมทีบ่่งถึง
ความสามารถในการ
ปฏบิัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่วช านิช านาญ
ซ่ึงแสดงออกมาได้โดยตรง
โดยมเีวลาและคุณภาพ
ของงานเป็นตัวช้ีระดับ
ของทกัษะ 

ปฏบิัติ  แสดง  ส ารวจ  
น าเสนอ  ตรวจสอบ  
ทดลอง  สาธิต  น าไปใช้
มส่ีวนร่วมอภิปราย  
ประยุกต์  สร้างสรรค์
กลยุทธ์  แก้ปัญหา



จติพสัิย
จิตพสัิย(A) พฤติกรรม ค าทีบ่่งบอกพฤติกรรม

1. การรับรู้
2. การ
ตอบสนอง
3. การเกดิ
ค่านิยม
4. การจัดระบบ
5. บุคลกิภาพ

พฤติกรรมด้านจิตใจ ได้แก่ 
ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซ้ึง 
ทศันคติ  ความเช่ือ ความสนใจ
และคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้
อาจไม่เกดิขึน้ทนัท ีดังน้ัน การจัด
กจิกรรมการเรียนรู้โดยการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
และสอดแทรกส่ิงทีด่ีงามอยู่
ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรม
ของผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทาง
ทีพ่งึประสงค์ได้ 

ช่ืนชม  เห็นคุณค่า  
ภูมใิจ  รัก  ศรัทธา  
ซาบซ้ึง  หวงแหน  นิยม  
พงึพอใจ  
เห็นความส าคญั  
เห็นประโยชน์  ยอมรับ
เป็นต้น 



การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้



มาตรฐานการเรียนรู้     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง  
มาตรฐาน ส ๒.๑ เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็น

พลเมืองดี มีค านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษา 
ประเพณี และวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู 
ร วมกนั ในสงัคมไทย และสงัคมโลก
อย างสนัติสุข 



วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้

ความรู้ 
(Knowledge)

ทกัษะ/กระบวน 
(Process)

เจตคติ 
(Affective)

สมรรถนะส าคญั 

(Competency) 

ส.๒.๑ เข้าใจและปฏบิัติตน
ตามหน้าทีข่องการเป็น
พลเมืองดี มค่ีานิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษา ประเพณ ีและ
วฒันธรรมไทย  ด ารงชีวติอยู่ 
ร่วมกนั ในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข



การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ ๒ ชีวติและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เขา้ใจและเห็นคุณค าตนเอง ครอบครัว

เพศศึกษา และมีทกัษะในการด าเนินชีวิต 



วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้

ความรู้ 
(Knowledge)

ทกัษะ/
กระบวน 
(Process)

เจตคติ 
(Affective)

สมรรถนะส าคญั
(Competency) 

พ.๒.๑ เข้าใจและเห็น
คุณค่าตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมทีกัษะใน
การด าเนินชีวติ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
สาระที่ ๓  สถติแิละความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๒  เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน าจะเป็น

และน าไปใช ้
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 

การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
(Knowledge)

ทกัษะ/กระบวน 
(Process)

เจตคติ 
(Affective)

สมรรถนะส าคญั 

(Competency) 



ใบกจิกรรมที ่1 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง 1. ใหแ้ต ละกลุ มฝึกปฏิบติัวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้

โดยจ าแนกความรู้ (Knowledge) ทกัษะ/กระบวน (Process)  เจตคติ 
(Affective)   และสมรรถนะส าคญั (Competency) 

2. หลงัจากนั้นใหต้วัแทนกลุ มน าเสนอผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
(Knowledge)

ทกัษะ/กระบวน 
(Process)

เจตคติ 
(Affective)

สมรรถนะส าคญั 

(Competency) 



การวเิคราะห์ตัวช้ีวดั



สารที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 

และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.3 2 . อธิบายเกีย่วกบัชีวิตความ  

เป็นอยู่ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณขีองเจ้าของภาษา 

•ชีวติความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
และประเพณขีองเจ้าของภาษา 

3. เข้าร่วม/จัดกจิกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ

•กจิกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น 
การเล่นเกม การร้องเพลง  การเล่านิทาน 
บทบาทสมมุติ วนัขอบคุณพระเจ้าวนั
คริสต์มาส วนัขึน้ปีใหม่ วนัวาเลนไทน์

การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้



สารที ่๑  วทิยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของส่ิงมชีีวติ หน่วยพืน้ฐานของส่ิงมชีีวติ  การ
ล าเลยีงสารเข้าและออกจากเซลส์ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าที่
ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ทีท่ างานสัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ของ
โครงสร้างและหน้าทีข่องอวยัวะต่าง ๆ ของพืชทีท่ างานสัมพนัธ์กนั รวมทั้ง
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔ อธิบายภาวะภูมคุ้ิมกนับกพร่อง

ทีม่สีาเหตุมาจากการติดเช้ือ 
HIV 

บุคคลทีไ่ด้รับเลือดหรือสารคดัหลัง่ที่
มเีช้ือ HIV ซ่ึงสามารถท าลายเซลส์ที
ท าให้ภูมคุ้ิมกนับกพร่อง และติดเช้ือ
ต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้

การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระที ่๑  ทศันศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจิตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ์
วจิารณ์ คุณค างานทศันศิลป์ ถ ายทอดความรู้สึก
ความคิดต องานศิลปะอย างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ตวัช้ีวดั
การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั 

ความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ

เจตคติ /
คุณลกัษณะ

สมรรถนะ

ม.๓/๓ วเิคราะห์ และ
บรรยายวธีิการใช้
ทศันธาตุ และหลกัการ
ออกแบบในการสร้าง
งานทศันศิลป์ 



การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้

ตัวช้ีวดั
การวเิคราะห์ตวัช้ีวดั 

ความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ

เจตคติ /
คุณลกัษณะ

สมรรถนะ
ส าคญั

ใบกจิกรรมที่ 2



ระดบัชาติ เขตพื้นที่ สถานศึกษา ห้องเรียน

หลกัสูตร
แกนกลาง ’๕๑
ปรับปรุง ๖๐

- นโยบาย/จุดเน้น
- กรอบสาระ
ท้องถิ่น

หลกัสูตรสถานศึกษา
- แกนกลาง
- สาระท้องถิ่น
- มาตรฐานสากล
- การมีงานท า

โครงสร้างรายวชิา

ค าอธิบายรายวชิา

หน่วย
การเรียนรู้

หน่วย
การเรียนรู้

หน่วย
การเรียนรู้

แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้

หลกัสูตรสถานศึกษา 

- การจดัการศึกษา
เพ่ือการมงีานท า

ฯลฯ 



ค าอธิบายรายวชิา
โครงสร้างรายวชิา 
หน่วยการเรียนรู้
แผนการจดัการเรียนรู้  

การน าหลกัสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียน



www.myfristbrain.com



การออกแบบหน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้
ใช้หลกัการของ  Backward Design

ขั้นที ่1 ก าหนดมาตรฐาน/ตัวช้ีวดั หรือผลการเรียนรู้เป็นเป้าหมายของ
การจัดการเรียนรู้

ขั้นที ่2 ก าหนดร่องรอยหลกัฐานทีใ่ห้นักเรียนปฏบิัติแล้วสะท้อน  
ความสามารถของผู้เรียนตามทีร่ะบุไว้ในมาตรฐานน้ัน 
(ช้ินงาน / ภาระงาน + การวดัและประเมนิผล)

ขั้นที ่3 วางแผนจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัส่ิงทีผู้่เรียนปฏบัิติ
(active learning)



มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั ความรู้ K

ทกัษะ P

เจตคติ A

เป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดตามหลกัสูตร 

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น  

สมรรถนะส าคญั

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

การส่ือสาร
การคดิ
การแก้ปัญหา
การใช้ทกัษะชีวติ
การใช้เทคโนโลยี



ขั้นที่ 2 ก าหนดร่องรอยหลกัฐานที่ให้นักเรียนปฏิบัตแิล้ว
สะท้อนความสามารถของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานน้ัน 

(ช้ินงาน / ภาระงาน + การวดัและประเมินผล)



ตวัอย่างช้ินงาน

รายงาน  เรียงความ  จดหมาย  โคลง  กลอน หนังสือเล่มเลก็  แผนภาพ  
แผนผงั  แผนภูมิ  ภาพวาด  กราฟ  ตาราง  งานประดิษฐ์ งานแสดง
นิทรรศการ  หุ่นจ าลอง  แฟ้มสะสมงาน   ล  

ตวัอย่างภาระงาน

การพูด/ รายงานปากเปล่า  การอภิปราย  การอ่าน  กล่าวรายงาน 
โต้วาท ี ร้องเพลง  เล่นดนตรี  การเคล่ือนไหวร่างกาย  ล  

งานทีม่ลีกัษณะผสมผสานกนัระหว่างช้ินงาน/ภาระงาน
โครงงาน  การทดลอง  การสาธิต  ละคร  วดีีทศัน์  ล 



การก าหนดร่องรอยหลกัฐาน
(ภาระงาน/ช้ินงาน)

ตัวช้ีวดั การก าหนดภาระงาน/
ช้ินงาน

การวดัประเมินผล



การวเิคราะห์ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้
เพ่ือ ?

จ าแนกแยกแยะส่วนประกอบของมาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัมีอะไรบ้างที่ต้องการให้เกดิกับผู้เรียน   

- องค์ความรู้  (Knowledge)
- ทักษะ/กระบวนการ หรือการปฏิบัติ (Process)
- เจตคต ิ (Attitude)

1

ขั้นที่ 3 วางแผนจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ส่ิงที่ผู้เรียนปฏิบัติ



โครงสร้างรายวชิา  ..................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................                                                           ภาคเรียนท่ี............       
เวลา........ชัว่โมง                                                                         จ านวน............หน่วยกิต 
................................................................................................................................................
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั

หรือผลการเรียนรู้
สาระส าคญั จ านวน

ช่ัวโมง
น า้หนัก
คะแนน

วเิคราะห์หา
ความคดิหลกัใน
ตวัช้ีวดั
ว่าต้องการให้นักเรียน
รู้อะไร ท าอะไรได้
แล้วท าการสังเคราะห์
เป็นแก่นความรู้/ 
เรียกว่า(สาระส าคญั)

สอบกลางภาค


