ที่ อจท. 002/65
1 มีนาคม 2565
เรื่อง

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้ าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online)
หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

เรียน

ผู้อานวยการสถานศึกษา

เอกสารแนบ

โครงการอบรมออนไลน์ 1 ชุด

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริ ษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับ
บุคลากรทางการศึกษาเป็ นสาคัญ เพื่อความปลอดภัย และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึง
ได้ จัด โครงการอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ” ขึ ้น เพื่อให้ ผ้ บู ริหาร หัวหน้ ากลุ่มสาระ และครูผ้ สู อน มีความรู้ ความเข้ าใจ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สามารถออกแบบเครื่ องมือ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกาหนดการดังนี ้
วัน
:
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา :
09.00 – 16.00 น.
สถานที่ :
ห้ อง Zoom ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
บริ ษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ ท่าน ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ดังกล่าว ผ่าน website และ ระบบ e-office ของท่าน และมี
ความยินดีขอเรี ยนเชิญ ท่าน หัวหน้ ากลุ่มสาระฯ และครูผ้ ูสอนในสังกัดท่านเข้ าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) ดังกล่าว โดย
สามารถลงทะเบียนเพื่อ สมัครเข้ าร่วมงานอบรมออนไลน์ ดังกล่าวได้ ที่ https://form.jotform.com/220592226513450 หรื อ สแกน
QR Code ด้ านล่าง โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายในการลงทะเบียน หลังจากที่ลงทะเบียนสาเร็จระบบจะส่งลิ ้งค์สาหรับเข้ าร่วมงานอบรมฯ ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Zoom ไปยังอีเมล ผู้ที่เข้ าอบรมครบตามระยะเวลาและทาขันตอนการเข้
้
าร่วมงานอบรมครบ จะได้ รับประกาศนียบัตร
ออนไลน์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี ้
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ สุรปัญญากุล)
รองผู้อานวยการสายงานอบรมและกิจกรรมพิเศษ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
Scan เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณณัฏฐนันท์ แสงสีเหลือง เบอร์ โทรฯ 085-802-3187

โครงการอบรมออนไลน์
หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ"
หลักการและเหตุผล
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ผู้ เรี ย น (Assessment of Learning) เป็ นกระบวนการในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพและความสามารถของผู้เรี ยน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาผลการประเมินมาใช้ ในการ
พัฒนา แก้ ไข และออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับ Learning Style ของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่ม
ศักยภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นแนวทางให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าใจและมองเห็นการพัฒนาตนเองได้ อย่าง
เหมาะสมตรงตามศัก ยภาพของตนเอง ซึ่ ง การเลื อ กและการออกแบบเครื่ อ งมื อ การวัด และประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพ การมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐานอย่างเป็ นระบบ จะทาให้ ผลประเมินเชื่อถือได้
สามารถนาผลการประเมินดังกล่าว มาแสดงถึงคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษา ทังในเชิ
้ งสมรรถนะ
และเชิงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ อีกด้ วย
สาหรับ การจัดการเรี ยนรู้ ในปั จจุบัน หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) เป็ น
แนวทางในการปฏิ รูป หลัก สูตร ที่ มุ่งเน้ น การจัดการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น สาคัญ (Learner- Centeredness)
เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ย นเกิดสมรรถนะและคุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ ซึ่ง มีความสาคัญ อย่ างมากต่อการสร้ างรากฐาน
ทางการเรี ยนรู้ และต่อยอดอนาคตทางการศึกษา ดังนัน้ ผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระ และครู ผ้ ูสอน ควรมีความรู้
ความเข้ าใจ หลักสูตรดังกล่าว และสามารถออกแบบเครื่ องมือการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามแนวทาง
หลักสูตรฐานสมรรถนะได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถนาผลการประเมินมาเป็ นแนวทางในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ เพื่อตอบสนองศักยภาพผู้เรี ยนได้ อย่างตรงจุด อันจะเป็ นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ และ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
บริ ษัท อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ และศักยภาพของครูมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ จดั ทาโครงการอบรมออนไลน์
หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ" ขึน้ เพื่อให้ ผ้ ูบริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระ และครู ผ้ ูสอน มีความรู้ ความเข้ าใจ หลักสูตรฐานสมรรถนะ
สามารถออกแบบเครื่ องมื อ การวัดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามแนวทางหลัก สูตรฐานสมรรถนะได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนาผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ ในการออกแบบการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรี ยน สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒ นาคุณ ภาพของผู้เรี ยนและ ตรงตามเป้าหมายของการพัฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ แนวคิดและการจัดการเรี ยนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจและแนวทางในการเลือกเครื่ องมือการวัดและประเมินผลได้
อย่างเหมาะสมกับบริ บทของผู้เรี ยน
3. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมมีแนวทางในการออกแบบเครื่ องมือการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรี ยน ตาม
แนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Assessment) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย
ครูผ้ สู อนทุกกลุม่ สาระ ทุกระดับชัน้
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด
ระยะเวลาสถานที่
6 ชัว่ โมง ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ Zoom
กรอบเนือ้ หาสาระ
1. พื ้นฐานแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. กระบวนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เชิงสมรรถนะ
3. เครื่ องมือการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เชิงสมรรถนะ
4. ตัวอย่างและการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจของผู้เข้ ารับการอบรม
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมด้ วยแบบประเมิน
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผู้บ ริ ห าร หัวหน้ ากลุ่มสาระ และครู ผ้ ูส อนมีความรู้ ความเข้ าใจพื น้ ฐานแนวคิด กระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) สามารถออกแบบ
เครื่ องมือวัดและประเมิน ผลการจัดการเรี ย นรู้ ได้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถประยุกต์ ใช้ ผ ลประเมิน มา
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรี ยนรู้ และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรี ยนได้ อย่างตรงจุด อันจะ
แสดงถึงคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษา ทังในเชิ
้ งสมรรถนะและเชิงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้

โครงการอบรมออนไลน์
หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ"
ตารางการอบรม
กาหนดการ
09.00 น.

หัวข้ อที่บรรยาย
พิธีเปิ ดงานอบรม (ถ้ ามี)
และการแจ้ งรายละเอียดยืนยันเข้ าร่วมการอบรม

09.00 – 10.30 น.

พื ้นฐานแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ

10.30 – 10.40 น.

พักเบรก 10 นาที

10.40 – 12.00 น.

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เชิงสมรรถนะ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

เครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เชิงสมรรถนะ

14.30 – 14.40 น.

พักเบรก 10 นาที

14.40 – 16.00 น.

ตัวอย่างและการออกแบบกิจกรรมที่ใช้ ในการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ

16.00 น.

สรุปความรู้/ จบการอบรม / รับประกาศนียบัตรออนไลน์

*หมายเหตุ: รายละเอียดการอบรมและระยะเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

