
 

 

 
 
 

ท่ี อจท. 002/65     
    1 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง   ขออนเุคราะห์ประชาสมัพนัธ์ และเชิญบคุลากรในสงักดั เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) 

          หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ” 

เรียน   ผู้อ านวยการสถานศกึษา 

เอกสารแนบ   โครงการอบรมออนไลน์ 1 ชดุ 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กับ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นส าคญั เพื่อความปลอดภยั และการพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึง
ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ” ขึน้ เพื่อให้ผู้บริหาร หวัหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ 
หลกัสตูรฐานสมรรถนะ สามารถออกแบบเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลกัสตูรฐานสมรรถนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีก าหนดการดงันี ้

วัน : วนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2565  
เวลา : 09.00 – 16.00 น. 
สถานที่ : ห้อง Zoom ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ผ่าน website และ ระบบ e-office ของท่าน และมี
ความยินดีขอเรียนเชิญท่าน หวัหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนในสงักัดท่านเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) ดงักล่าว โดย
สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมงานอบรมออนไลน์ดังกล่าวได้ท่ี  https://form.jotform.com/220592226513450 หรือ สแกน 
QR Code ด้านล่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หลงัจากที่ลงทะเบียนส าเร็จระบบจะส่งลิง้ค์ส าหรับเข้าร่วมงานอบรมฯ ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Zoom ไปยงัอีเมล ผู้ ท่ีเข้าอบรมครบตามระยะเวลาและท าขัน้ตอนการเข้าร่วมงานอบรมครบ จะได้รับประกาศนียบตัร
ออนไลน์ 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนเุคราะห์ และขอขอบพระคณุอย่างสงู มา ณ โอกาสนี ้
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 

                                           (นายจกัรพนัธ์ สรุปัญญากลุ) 
                                   รองผู้อ านวยการสายงานอบรมและกิจกรรมพิเศษ    
                                                      บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากดั 

 

Scan เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงานโครงการ : คณุณฏัฐนนัท์ แสงสีเหลือง เบอร์โทรฯ 085-802-3187 

https://form.jotform.com/220592226513450


 

 

 
โครงการอบรมออนไลน์ 

หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ" 

 
หลักการและเหตุผล 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้ เรียน  (Assessment of Learning) เป็นกระบวนการในการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิ ศักยภาพและความสามารถของผู้ เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พฒันา แก้ไข และออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ Learning Style ของผู้ เรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ศกัยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจและมองเห็นการพฒันาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งการเลือกและการออกแบบเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ การมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ จะท าให้ผลประเมินเชื่อถือได้ 
สามารถน าผลการประเมินดงักลา่ว มาแสดงถึงคณุภาพมาตรฐานทางวิชาการของสถานศกึษา ทัง้ในเชิงสมรรถนะ
และเชิงคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ได้อีกด้วย 

 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) เป็น

แนวทางในการปฏิรูปหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (Learner- Centeredness) 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างรากฐาน
ทางการเรียนรู้ และต่อยอดอนาคตทางการศึกษา ดังนัน้ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอน ควรมีความรู้ 
ความเข้าใจ หลักสูตรดังกล่าว และสามารถออกแบบเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทาง
หลกัสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองศกัยภาพผู้ เรียนได้อย่างตรงจดุ อนัจะเป็นการยกระดบัคณุภาพการจดัการเรียนรู้ และ
ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

 
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ความรู้ และศกัยภาพของครูมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนกัถึงความส าคญัดงักลา่ว จึงได้จดัท าโครงการอบรมออนไลน์
หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ" ขึน้ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
สามารถออกแบบเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ เรียน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนและ ตรงตามเป้าหมายของการพัฒนา
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 



 

 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้ เรียนตามแนวทางหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 

2. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการเลือกเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลได้
อย่างเหมาะสมกบับริบทของผู้ เรียน 

3. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีแนวทางในการออกแบบเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้ เรียน ตาม
แนวทางหลกัสตูรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Assessment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนทกุกลุม่สาระ ทกุระดบัชัน้ 
 

วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิจาก บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากดั 
 
ระยะเวลาสถานท่ี 
 6 ชัว่โมง ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ Zoom 
 
กรอบเนือ้หาสาระ 

1. พืน้ฐานแนวคิดการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
2. กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 
3. เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 
4. ตวัอย่างและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการวดัและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรม 
2. ประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมนิ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้ สอนมีความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานแนวคิด กระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลกัสตูรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) สามารถออกแบบ
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ผลประเมินมา
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อยกระดบัการจดัการเรียนรู้ และพฒันาสมรรถนะของผู้ เรียนได้อย่างตรงจุด อนัจะ
แสดงถึงคณุภาพมาตรฐานทางวิชาการของสถานศกึษา ทัง้ในเชิงสมรรถนะและเชิงคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ได้ 



 

 

 
 
 
 

โครงการอบรมออนไลน์ 
หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ" 
 
ตารางการอบรม 

ก าหนดการ หัวข้อท่ีบรรยาย 

09.00 น. พิธีเปิดงานอบรม (ถ้าม)ี 
และการแจ้งรายละเอียดยืนยนัเข้าร่วมการอบรม 

09.00 – 10.30 น. พืน้ฐานแนวคิดการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 

10.30 – 10.40 น. พกัเบรก 10 นาท ี

10.40 – 12.00 น. กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

14.30 – 14.40 น. พกัเบรก 10 นาท ี

14.40 – 16.00 น. ตวัอย่างและการออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในการวดัและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 

16.00 น. สรุปความรู้/ จบการอบรม / รับประกาศนียบตัรออนไลน์ 

*หมายเหต:ุ รายละเอียดการอบรมและระยะเวลาการอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


