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ค ำน ำ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้มีการพัฒนาและประเมิน
การเรยีนรู้ของนักเรียนด้านสมรรถนะส าคัญ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์และภายหลัง คณะ คสข. ก าหนดให้มีการสร้างและพัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยม ๑๒ ประการ และ
ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้จัดท าเอกสารไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ 

คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แนวทางการพัฒนาและการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เอกสารแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แนวทางการประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงได้สร้างเครือ่งมือเพื่อให้ครูผู้สอนน าไปใช้    
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนักเรียนด้านสมรรถนะส าคัญ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยหวังว่าเอกสารฉบับนี้คงจะ
เป็นประโยชน์ให้กับครูผู้สอน น าและไปประยุกตใ์ช้ในชั้นเรียน และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อไป 

        
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
 

หน้า 
ค าน า 
ส่วนที่  ๑ บทน ำ           ๑ 
         การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน                                           ๑ 
ส่วนที่  ๒ แบบวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้       ๖ 
         ๒.๑ การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                                    ๖ 
               แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน     ๘ 
         ๒.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน              ๔๐ 
               แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน    ๔๗ 
         ๒.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                         ๕๙ 
               แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ๖๕ 
         ๒.๔ การประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ                         ๗๗ 
               แบบบันทึกการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ    ๘๗ 

 หนังสืออ้างอิง         ๑๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ  
  
          ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูต้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
แนวทางเก่ียวกับการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดเป้าหมายของการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้ง ว่า วัดสิ่งใด เช่น เพ่ือตัดสินผลการ 

เรียน หรือ ติดตามความก้าวหน้า หรือวินิจฉัยการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การระบุคุณลักษณะที่ 
ต้องวัดต่อมา เช่น ความรู้ ทักษะการอ่าน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น 
 ๒. สร้างเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะที่ต้องการประเมิน โดยเลือกใช้เครื่องมือที่
ให้ผลการประเมินที่มีความตรง (Valid) และเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด หลังจากได้เครื่องมือมาต้อง
หาคุณภาพของเครื่องมือด้วย และก็น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 ๓. การน าผลการวัดและประเมินนักเรียนมาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือตัดสินค่าผลการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม เช่น เกณฑ์การประเมินแบบอิงกลุ่ม เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ หรือเกณฑ์
การประเมินแบบเทียบกับตนเอง 
 วิธีการประเมินแบบต่างๆ ที่ครูสมารถน าไปใช้ได้ มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสังเกตพฤติกรรม  เป็นการเก็บข้อมูลจาการดู การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งควรสังเกต
หลายครั้ง หลายสถานการณ์ 
 ๒. การสอบปากเปล่า เป็นการใช้นักเรียนแสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ครูจะเก็บข้อมูล 
 ๓. การพูดคุย จะด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยเป็นการติดตามตรวจสอบนักเรียนว่า
เกิดการเรียนรู้เพียงใด 
 ๔. การใช้ค าถาม โดยค าถามต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
     ลักษณะที่ ๑ ค าถามที่มีค าตอบที่เป็นไปได้หลากหลาย   
     ลักษณะที่ ๒ เปลี่ยนค าถามที่มีค าตอบที่ต้องจ าให้เป็นประโยคบอกเล่า  เพ่ือให้นักเรียนระบุว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผล การใช้วิธีนี้จะต้องให้นักเรียนได้อภิปรายกัน 
     ลักษณะที่ ๓ หาสิ่งที่ตรงกันข้าม หรือ สิ่งที่ใช่/ถูก หรือสิ่งที่ไม่ใช่/ไม่ถูก (ผิด) และถามเหตุผล 
จะใช้ได้ดีกับเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง จะเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดและอภิปราย 
     ลักษณะที่ ๔ ค าถามท่ีมีค าตอบที่เป็นประเด็นสรุปแล้วถามตามด้วยค าถามให้คิด เป็นการให้
นักเรียนต้องอธิบายเพ่ิมเติม   
     ลักษณะที่ ๕ ตั้งค าถามที่มีคนเห็นต่าง ซึ่งต้องใช้การอภิปรายโต้แย้งในเชิงลึก 
 ๕. การเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ (Journals) เป็นรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้
นักเรียนเขียนตอบกระทู้หรือค าถามของครู ที่สอดคล้องกับความรู้ ทักษะที่ก าหนดในตัวชี้วัด 



๒ 

 

 

 ๖. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่
ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของนักเรียน ซึ่งการใช้วิธีนี้ครูต้องเตรียมภาระ
งาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)  
 ๗. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสมงานเป็นการเก็บ
รวบรวมชิ้นงานของนักเรียนเพ่ือสะท้อนความก้าวหน้าและความส าเร็จของนักเรียน 
 ๘. การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินตัวชี้วัดด้านการรับรู้ข้อเท็จจริง 
(Knowledge) โดยครูต้องเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพที่มีความตรง (Validity) และมีความเชื่อมั่น 
(Reliability) 
 ๙. การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและเจตคติที่
ควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็นล าดับขั้นจากต่ าสุดไปสูงสุด ดังนี้ 
    ขั้นการรับรู้ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารู้จัก เต็มใจ สนใจ 
    ขั้นตอบสนอง รับรู้ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงว่าเชื่อฟัง ท าตาม อาสาท า พอใจที่จะ
ท า 
    ขั้นเห็นคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออกโดยการ
กระท าหรือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ยกย่อง ชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือ ปฏิเสธที่จะกระท าในสิ่งที่ขัดแย้งกับ
ความเชื่อของตน 
    ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ จน
เกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง 
    ขั้นสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่
เสมอในสถานการณ์เดียวกัน หรือเกิดเป็นอุปนิสัย การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย ควรใช้การสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติเป็นหลัก และสังเกตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบันทึกการสังเกตเก็บไว้เสมอ 
 ๑๐. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินโดยวิธีที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถของนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งการประเมินตามสภาพจริงจะต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลไปด้วยกัน และก าหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ให้
สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 
 ค าท่ีเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ครูควรรู้ มีดังต่อไปนี้ 
 Measurement (การวัด) เป็นกระบวนการการก าหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการวัดตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในกระบวนการวัด 
 ตัวอย่างสถานการณ์ 
 ครูส้มจุก สอนวิชาคณิตศาสตร์ มอบหมายให้นักเรียนท าโครงงานคณิตศาสตร์ คนละ ๑ โครงงาน 
และบอกเกณฑ์กาให้คะแนน ดังนี้ 
 



๓ 

 

 

   การตั้งชื่อโครงงาน   ๑  คะแนน 

   ที่มาและความส าคัญของโครงงาน ๑  คะแนน 

   จุดมุ่งหมายโครงงาน   ๑  คะแนน 

   วิธีด าเนินงาน       
                            - แผนการปฏิบัติงาน   ๑  คะแนน 
                            - วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้         ๑  คะแนน 
                            - แนวการศึกษาค้นคว้า        ๒  คะแนน 

   ผลการศึกษาค้นคว้า             ๒  คะแนน 

 สรุปและข้อเสนอแนะ            ๑  คะแนน 
 ครูส้มจุกตรวจผลงานของนักเรียนและให้คะแนน ดังนี้ 
  นางสาว ก.ไก่     ได้ ๙   คะแนน 
  นางสาว ข.ไข่     ได้ ๗    คะแนน 
  นาย ค.คน         ได ้ ๕    คะแนน 
  นาย ม.ม้า         ได ้ ๘   คะแนน 
  นางสาว ฬ.จุฬา  ได้ ๔    คะแนน 

Assessment เป็นการประเมินย่อยที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน เพ่ือดูความก้าวหน้าของนักเรียน 
โดยครูเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนแต่ละคน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียน และ
หาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาความสามารถของนักเรียน 
 ตัวอย่างของการประเมิน Assessment ตามสถานการณ์ข้างต้น ได้แก่ การน าผลการจัดระดับ
คุณภาพในการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้ระดับคุณภาพของผลงาน ดังนี้ 
          ระดับคุณภาพ 
 นักเรียนได้คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึง นักเรียนมีความสามรถอยู่ในระดับดีมาก 
 นักเรียนได้คะแนน  ๗-๘   คะแนน  หมายถึง นักเรียนมีความสามรถอยู่ในระดับดี 
 นักเรียนได้คะแนน  ๕-๖   คะแนน  หมายถึง นักเรียนมีความสามรถอยู่ในระดับพอใช้ 
 นักเรียนได้คะแนน  ๐-๔   คะแนน  หมายถึง นักเรียนมีความสามรถอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ครูส้มจุกตรวจผลงานและจัดระดับคุณภาพของนักเรียน ดังนี้ 
 นักเรียนที่มีความสามรถในการจัดท าโครงงานอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ นางสาว ก.ไก่ และนาย    
ม.ม้า             
 นักเรียนที่มีความสามรถในการจัดท าโครงงานอยู่ในระดับดี ได้แก่ นางสาว ข.ไข่ และนาย ม.ม้า             
 นักเรียนที่มีความสามรถในการจัดท าโครงงานอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ นาย ค.คน          
 นักเรียนที่มีความสามรถในการจัดท าโครงงานอยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้แก่ นางสาว ฬ.จุฬา   



๔ 

 

 

 
          ทั้งนี้ ครูส้มจุก ได้แจ้งผลคะแนนให้นักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อบกพร่องของ
ตนเองและให้นักเรียนน าไปปรับปรุงความสามรถของตนเอง โดยให้นักเรียนแต่ละคนไปแก้ไขผลงานของ
ตนเองมาส่งครูใหม ่ครูส้มจุกประเมินผลนักเรียนครบทุกตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และครู
ส้มจุกให้ข้อมูลสะท้อนกลับนักเรียนทุกครั้งที่มีการมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติงาน 

Evaluation เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการวัด ซึ่งเป็นการประเมินรวบยอดเพ่ือตัดสิน
คุณภาพของนักเรียน โดยการให้ระดับผลการเรียน (เกรด) 
 เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ครูส้มจุก ได้น าผลคะแนนทุกครั้งที่ได้ท าการประเมินนักเรียนทุกตัวชี้วัดใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ มาตัดสินผลการเรียน พบว่านักเรียนทั้ง ๕ คน ได้ระดับผลการเรียน ดังนี้ 
  นางสาว ก.ไก่     ได้ ๙๐   ได้ระดับผลการเรียน ๔ 
  นางสาว ข.ไข่     ได้ ๗๐    ได้ระดับผลการเรียน ๓ 
  นาย ค.คน         ได ้ ๗๖    ได้ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  นาย ม.ม้า         ได ้ ๘๑    ได้ระดับผลการเรียน ๔ 
  นางสาว ฬ.จุฬา  ได้ ๕๕    ได้ระดับผลการเรียน ๑.๕ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นการ Evaluation ซึ่งได้ท าการน าคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลย่อย 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยให้เป็นระดับผลการ
เรียน (เกรด)  
 

 ปัจจุบันค าที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด ได้แก่  Assessment as 
Learning (การใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้) Assessment for Learning (การประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้) และ Assessment of Learning (การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ได้มีนักวิชาการ
ให้ค านิยามของค าเหล่านี้ไว้ สรุปได้ดังนี้ 

Assessment as Learning หมายถึง การใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน 
มุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พูดแนะน า เขียนสะท้อนผลการประเมินลง
ในชิ้นงานด้วยถ้อยค าท่ีสร้างสรรค์ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข 

Assessment for Learning หมายถึง การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ มีลักษณะวิธีการประเมิน
คล้ายกับ Assessment as Learning คือเป็นการประเมินระหว่างเรียน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 
โดยน าคะแนนของนักเรียนมาท าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงการพัฒนาการของผู้เรียน และสะท้อน
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละครั้ง ดังตัวอย่าง 

ครูพจนีย์ ให้นักเรียนเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์หลายครั้ง แล้วน าคะแนนของนักเรียนมาบันทึกผล 
เพ่ือแสดงถึงพัฒนาการด้านการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน แล้วแจ้งให้นักเรียนทราบ ดังนี้ 

 
 



๕ 

 

 

ชื่อ คะแนน ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ หมายเหตุ 
นาย ม.ม้า          ๙ ครั้งที่ ๑ ควรปรับปรุงเรื่องการใช้ค าเชื่อมประโยคให้สละสลวย  

๑๐ ครั้งที่ ๒ ควรค านึงถึงความสะอาด แต่เนื้อหา และการใช้ 
           ค าเชื่อมดีข้ึน 

๑๐ ครั้งที่ ๓ มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
นางสาว 
ฬ.จุฬา   

๘ ครั้งที่ ๑ ควรปรับปรุงเรื่องการใช้ภาษาเขียนกับการพูด 
           ที่แตกต่างกัน และการใช้ค าเชื่อมประโยคให้เหมาะสม 

 

๙ ครั้งที่ ๒ การใช้ภาษาดีข้ึน การใช้ค าเชื่อมประโยคยังไม่ 
           หลากหลาย มีการใช้ค าว่า และ/หรือ มากไป 

๑๐ ครั้งที่ ๓ ประโยคสละสลวยอ่านได้ใจความดีมาก 
 

 Assessment of Learning หมายถึง การประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
การน าคะแนนจากผลการประเมินย่อยระหว่างเรียน และผลการทดสอบปลายภาคเรียนมารวมกัน  เพ่ือ
ตัดสินเป็นระดับผลการเรียน (เกรด)  

กรณีท่ีโรงเรียนให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ สามารถเทียบกันได้ ดังนี้ 

 
 

 

 

 



๖ 

 

 

ส่วนที่ ๒ แบบวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้ครูน าไปใช้หรือน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการเก็บหรือแสดงหลักฐานในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศแจ้งสะท้อนกลับให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงถึงการ
พัฒนาการของผู้เรียน ดังนี้ 

๑. แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๒. แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๓. แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. แบบบันทึกการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ได้น าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 

๒.๑ กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
          ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนมีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพ่ือได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สมรรถนะส าคัญที่จ าเป็นของผู้เรียนส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้              
อย่างมีประสิทธิภาพ  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประกอบด้วย  

สมรรถนะที่ ๑ ความสามรถในการสื่อสาร  
สมรรถนะที่ ๒ ความสามรถในการคิด  
สมรรถนะที่ ๓ ความสามรถในการแก้ปัญหา 
สมรรถนะที่ ๔ ความสามรถในการใช้ทักษะชีวิต  
สมรรถนะที่ ๕ ความสามรถในการใช้เทคโนโลยี 
 

          สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ๑๖ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
          การใช้แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส าหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน  
ค ำชี้แจง แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส าหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียนแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน   
          ส่วนที ่๑ แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนส าหรับครู  
          ส่วนที ่๒ เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน (Rubric) ใช้ส าหรับประเมินสมรรถนะ  
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
กำรบันทึกข้อมูล  ให้ครูผู้สอนท าการประเมินสมรรถนะผู้เรียนแต่ละคน  โดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพ  
(Rubric) ในแต่ละตัวชี้วัดและสมรรถนะต่อไปนี้ แล้วท าการบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึก                     
ผลการประเมินที่แนบมาพร้อมกันนี้  โดยมีรายละเอียดในกรบันทึกดังนี้  

ผู้เรียนมีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม    ให้กรอกหมายเลข ๓  ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม  
ผู้เรียนมีคุณภาพ ระดับดี          ให้กรอกหมายเลข ๒  ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม  
ผู้เรียนมีคุณภาพ ระดับพอใช้     ให้กรอกหมายเลข ๑  ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม 
ผู้เรียนมีคุณภาพ ระดับปรับปรุง  ให้กรอกหมายเลข ๐  ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม 

 

 

 

 



๘ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน........................................................................................... ชั้น............................................. ภาคเรียนที.่............................. ปีการศึกษา....................................................  
รายวิชา........................................................................................... รหัสวิชา..............................................................................................................................................................  
ชื่อผู้ประเมิน.............................................................................................................................................................................................................. ..................................................  
สมรรถนะส ำคัญของนักเรียนข้อที่ ๑ : ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 

๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจความคิด ความรู้สึก และ

ทัศนะของตนเองด้วยการพดูและการเขียน 
๑.๒ พูดเจรจาต่อรอง ๑.๓ เลือกรับหรือไม่รับข้อมลู

ข่าวสาร 
๑.๔ เลือกใช้วิธีการ
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๙ 

 

 

เกณฑ์คุณภำพในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (Rubric)  
สมรรถนะท่ี ๑ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  ตัวช้ีวัดที่ ๑ ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิด ควำมรู้สึกและทัศนะของตนเองด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน 
ฟัง หรือดูด้วยภาษาของ 
ตนเองได้ 

พูดถ่ายทอดความรู้ ความ 
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง ดู 
ด้วยภาษาของตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่วชัดเจน 

พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
จากสาร ที่อ่าน ฟัง หรือด ู
ด้วยภาษาของตนเองได้อย่าง 
ชัดเจนแต่ขาดความคล่องแคล่ว 

พูดถ่ายทอดความรู้ ความ 
เข้าใจ จากสารที่อ่าน ฟัง 
หรือดูด้วยภาษาของตนเองได้บ้าง 

ไม่สามารถพูดถ่ายทอด 
ความรู้ ความเข้าใจจากสาร 
ที่อ่าน ฟัง หรือดู ด้วยภาษาของ
ตนเองได้ 

๒. พูดถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะของ 
ตนเองจากสารที่อ่าน ฟัง 
หรือดูด้วยภาษาของ 
ตนเองได้ 

พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
และทัศนะ จากสารที่อ่าน ฟัง 
หรือดู ตามท่ีก าหนดได้อย่าง 
สมเหตุสมผล คล่องแคล่ว ชัดเจน
ด้วยภาษาของตนเองได้ 

พูดถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึก และทัศนะจากสารที่ 
อ่าน ฟัง หรือดู ตามท่ีก าหนด 
ได้อย่างมีเหตุผล ด้วยภาษาของ
ตนเองได้ 

พูดถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึก และทัศนะจากสารที่ 
อ่าน ฟัง หรือดู ด้วยภาษา 
ของตนเองได้บ้าง และมีเหตุผล
ไม่เพียงพอ 

พูดถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึกและทัศนะจากสารที่อ่านฟัง 
หรือดู ตามแบบ 

๓. เขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน 
ฟังหรือดูด้วยภาษาของ 
ตนเองได้ 

เขียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง ดู ด้วยภาษา
ของตนเองได้ใจความครอบคลุม
ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษา 

เขียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง ดู ด้วยภาษา
ของตนเองได้ใจความส าคัญเป็น
ส่วนใหญ่แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และมีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 
วรรคตอนและการเขียนค าไม่เกิน 
๒ แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง ดู ด้วยภาษา
ของตนเองได้ใจความส าคัญเป็น
บางส่วนและมีข้อบกพร่องในการ
ใช้ภาษา วรรคตอน และการ 
เขียนค าตั้งแต่ ๓ แห่ง แต่ไม่เกิน 
๕ แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสารที่อ่านฟังหรือ
ดูตามแบบ 



๑๐ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๔. เขียนถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะของ 
ตนเองจากสารที่อ่าน ฟัง 
หรือดูด้วยภาษาของ 
ตนเองได้ 

เขียนถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึก และทัศนะของตนเอง 
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของตนเอง 
ได้ใจความครอบคลุมครบถ้วน 
และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 

เขียนถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึกและทัศนะของตนเองจาก 
สารที่อ่าน ฟัง หรือดู ด้วยภาษา 
ของตนเองได้ใจความส าคัญ 
เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์และมีข้อบกพร่อง 
ในการใช้ภาษา วรรคตอนและ 
การเขียนค าไม่เกิน ๒ แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึกและทัศนะของตนเอง 
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู 
ด้วยภาษาของตนเอง ได้ใจความ 
ส าคัญเป็นบางส่วนและมีข้อ 
บกพร่องในการใช้ภาษา 
วรรคตอน และการเขียนค า 
ตั้งแต่ ๓ แห่ง แต่ไม่เกิน ๕ แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึกและทัศนะของตนเองจาก 
สารที่อ่าน ฟังหรือดูตามแบบ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ พูดเจรจำต่อรอง 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. พูดเจรจาโน้มน้าวได้ 
อย่างเหมาะสมตาม 
สถานการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 
 
 

พูดเจรจาโน้มน้าวท าให้ผู้อ่ืน 
คล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
ส าเร็จทุกสถานการณ์ 

พูดเจรจาโน้มน้าวท าให้ผู้อ่ืน 
คล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ส าเร็จบางสถานการณ์ 

พูดเจรจาโน้มน้าวท าให้ผู้อ่ืน 
คล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ส าเร็จ 

พูดเจรจาโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อย
ตามไม่ส าเร็จ 



๑๑ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๒. พูดเจรจาต่อรองได้ 
อย่างเหมาะสม 
ตามสถานการณ์เพ่ือประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคม 

พูดเจรจาต่อรอง ท าให้ผู้อ่ืน 
คล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
ส าเร็จทุกสถานการณ์ 

พูดเจรจาต่อรอง ท าให้ผู้อ่ืน 
คล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
ส าเร็จบางสถานการณ์ 

พูดเจรจาต่อรอง ท าให้ผู้อ่ืน 
คล้อยตามในวัตถุประสงค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองได้ส าเร็จ 

พูดเจรจาต่อรองให้ผู้อ่ืนคล้อย
ตามไม่ส าเร็จ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำร 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย
ตนเองทุกครั้ง 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น 
ประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย
ตนเองเป็นบางครั้ง 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น 
ประโยชน์จากแหล่งต่างๆตามที่
ผู้อื่น ชี้แนะ 

รับข้อมูลข่าวสารทุกประเภทโดย
ไม่จ าแนกแยกแยะ 

๒. ตัดสินใจเลือกรับหรือ 
ไม่รับข้อมูลข่าวสารได้ 
อย่างมีเหตุผล 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ 
ข้อมูลข่าวสาร โดย ค านึงถึง 
ประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนา 
ตนเอง และส่วนรวมอย่างมี
เหตุผลประกอบในทุกๆ ครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ 
ข้อมูลข่าวสาร โดย ค านึงถึง 
ประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนา 
ตนเอง และส่วนรวมอย่างมี
เหตุผลประกอบเป็นบางครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ 
ข้อมูลข่าวสาร โดย ค านึงถึง 
ประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนา 
ตนเอง หรือส่วนรวม โดยมี
เหตุผลประกอบบางครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสาร ตามความต้องการ
ของตนเองโดยไม่ไตร่ตรอง 

 



๑๒ 

 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. เลือกใช้วิธีการสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึง 
ถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 

เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ 
เหมาะสมและคุ้มค่ากับ 
ลักษณะข้อมูลข่าวสารโดย 
ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง
และสังคมทุครั้ง 

เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ 
เหมาะสมและคุ้มค่ากับ 
ลักษณะข้อมูลข่าวสารโดย 
ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง
และสังคมเป็นบางครั้ง 

เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ 
เหมาะสม กับลักษณะข้อมูล 
ข่าวสารโดย ค านึงถึงผลที่จะ
เกิดข้ึนต่อตนเองหรือสังคม 

เลือกใช้วิธีการสื่อสารกับ 
ลักษณะข้อมูลข่าวสารโดย 
ไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อ
ตนเองและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน........................................................................................... ชั้น............................................. ภาคเรียนที.่............................. ปีการศึกษา....................................................  
รายวิชา........................................................................................... รหัสวิชา................................................................................................................................................ ..............  
ชื่อผู้ประเมิน................................................................................................................................................................................................................... .............................................  
สมรรถนะส ำคัญของนักเรียนข้อที่ ๒ : ควำมสำมรถในกำรคิด 
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๑                     
๒                     
๓                     
๔                     
๕                     



๑๔ 

 

 

เกณฑ์คุณภำพในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (Rubric)  
สมรรถนะท่ี ๒ ควำมสำมรถในกำรคิด 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ คิดพื้นฐำน (กำรคิดวิเครำะห์) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. จ าแนก จัดหมวดหมู่ 
จัดล าดับความส าคัญ 
และเปรียบเทียบข้อมูล 
ในบริบทของการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน 

มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
๑. จ าแนกข้อมูลได้ 
๒. จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ 
๓. จัดล าดับความส าคัญของ 
ข้อมูลได้ 
๔. เปรียบเทียบข้อมูลได้ 
ในบริบทของการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

มีพฤติกรรมบ่งชี้ ๓ พฤติกรรม 
ในบริบทของการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

มีพฤติกรรมบ่งชี้ ๒ พฤติกรรม 
ในบริบทของการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

มีพฤติกรรมบ่งชี้พฤติกรรมใด 
พฤติกรรมหนึ่ง หรือไม่ 
ปรากฏพฤติกรรมใดเลย 

๒. หาความสัมพันธ์ของ 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ 
ข้อมูลที่พบเห็นในบริบท 
ของการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน 

ระบุความสัมพันธ์ของส่วน 
ประกอบต่างๆ ของข้อมูล 
และสามารถเชื่อมโยงกับ 
เหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิต 
ประจ าวันได้ถูกต้องครบถ้วน 

ระบุความสัมพันธ์ของส่วน 
ประกอบต่างๆ ของข้อมูล 
และสามารถเชื่อมโยงกับ 
เหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิต 
ประจ าวันได้ถูกต้อง 

ระบุความสัมพันธ์ของส่วน 
ประกอบต่างๆ ของข้อมูล ได้ 
ถูกต้อง แต่ไม่สามารถเชื่อม 
โยงกับ เหตุการณ์ที่พบเห็นใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 

ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ 
ของส่วนประกอบต่างๆ ของ 
ข้อมูล และไม่สามารถเชื่อม 
โยงกับเหตุการณ์ที่พบเห็นใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
 



๑๕ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๓. สามารถระบุหลักการ 
ส าคัญ แนวคิดหรือความรู้ 
ที่ปรากฏในข้อมูล 
ที่พบเห็นในบริบทของ 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ระบุหลักการส าคัญ แนวคิด 
หรือความรู้ที่ปรากฏในข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่พบเห็นในบริบท 
ของการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

ระบุหลักการส าคัญ แนวคิด 
หรือความรู้ที่ปรากฏในข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่พบเห็นในบริบท 
ของการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

ระบุหลักการส าคญั แนวคิด 
หรือความรู้ที่ปรากฏในข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่พบเห็นในบริบท 
ของการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วนและ 
ไม่ครบถ้วน 

หลักการส าคัญ แนวคิด หรือ 
ความรู้ที่ปรากฏในข้อมูลต่าง ๆ 
ที่พบเห็นในบริบทของการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวันไม่ถูกต้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ คิดขั้นสูง (กำรคิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค ์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. คิดสังเคราะห์เพ่ือน า 
ไปสู่การวางแผน 
ออกแบบ คาดการณ์ 
ก าหนดเป็นเป้าหมาย 
ในอนาคต เพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจต่อตนเอง 
และสังคม 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท า 
ข้อมูล และน าข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องมาหลอมรวม สรุป 
เป็นองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ 
เพ่ือประกอบการวางแผน 
ตัดสินใจที่เก่ียวกับการสร้าง 
ผลงานของตนเองและสังคมได้ 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท า 
ข้อมูล และน าข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องมาหลอมรวม สรุป 
เป็นองค์ความรู้ หรอื 
สารสนเทศ เพ่ือประกอบการ 
วางแผน ตัดสินใจที่เก่ียวกับ 
การสร้างผลงานของตนเอง 
หรือสังคมได้ 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท า 
ข้อมูล และน าข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องมาหลอมรวมกัน 
ได้เป็นผลงาน 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท า 
ข้อมูล และน าข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องมาหลอมรวมกันไม่ได้ 



๑๖ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๒. คิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ 
คิดในทางบวก และสามารถ 
ประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งใหม่  
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

ใช้จินตนาการเชิงบวกใน การ 
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ และ 
หรือประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อ 
ตนเองและสังคม 

ใช้จินตนาการเชิงบวกใน 
การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ 
และหรือประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อ 
ตนเองหรือสังคม 

ใช้จินตนาการเชิงบวกในการ 
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ และ 
หรือประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ได้ 

ใช้จินตนาการเชิงบวกในการ 
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ และ 
หรือประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ไม่ 

๓. คิดอย่างมีวิจารญาณ 
เพ่ือ ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี
หลากหลายโดยใช้เกณฑ์ที่
เหมาะสม 

คิดแบบองค์รวม รอบด้าน 
มีเหตุผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจ 
เลือก บนพื้นฐานของข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้เกณฑ์ที่ 
ถูกต้องเหมาะสมต่อตนเอง 
และสังคม 

คิดแบบองค์รวม รอบด้าน 
มีเหตุผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจ 
เลือก บนพื้นฐานของข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้เกณฑ์ที่ 
ถูกต้องเหมาะสมต่อตนเอง 
หรือสังคม 

คิดแบบองค์รวม รอบด้าน 
มีเหตุผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจ 
เลือกบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้เกณฑ์ที่ 
ถูกต้องได้ 

คิดแบบองค์รวมรอบด้าน 
มีเหตุผลเชิงตรรกะ และ 
ตัดสินใจเลือกบนพ้ืนฐาน 
ของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
โดยใช้เกณฑ์ที่ถูกต้องไม่ได้ 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน........................................................................................... ชั้น............................................. ภาคเรียนที.่............................. ปีการศึกษา....................................................  
รายวิชา........................................................................................... รหัสวิชา................................................................................................................................................ ..............  
ชื่อผู้ประเมิน................................................................................................................................................................................................................... .............................................  
สมรรถนะส ำคัญของนักเรียนข้อที่ ๓ : ควำมสำมรถในกำรแก้ปัญหำ 
 

ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

 

ตัวชี้วัด 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๑ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการ 
แก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหาตรวจสอบและสรุปผล 

๓.๒ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหา 
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ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑                     
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๓                     
๔                     
๕                     
๖                     



๑๘ 

 

 

เกณฑ์คุณภำพในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (Rubric)  
สมรรถนะท่ี ๓ ควำมสำมรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. วิเคราะห์ปัญหา 
     ๑.๑ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 
 
     ๑.๒ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใกล้ตัว 
 
     ๑.๓ ระบุสาเหตุของปัญหา 
 
 
 
     ๑.๔ จัดระบบข้อมูล 
        ๑.๔.๑. การจ าแนก 
 
 

 
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองที่ตรงกับสภาพปัญหาได้
มากกว่า ๓ ปัญหา 
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใกล้ตัว ที่ตรงกับสภาพ
ปัญหาได้มากกว่า ๓ ปัญหา 
ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึน้ได้สอดคล้องกับ 
ปัญหามากกว่า ๓ สาเหตุ 
 
จ าแนกและจัดหมวดหมู่ 
สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง 
ทุกสาเหตุ 
 

 
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองที่ตรงกับสภาพปัญหา          
ได้ ๓ ปัญหา 
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
กับบุคคลใกล้ตัวที่ตรงกับ 
สภาพปัญหา ได้ ๓ ปัญหา 
ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับ 
ปัญหา ๓ สาเหตุ 
 
จ าแนกและจัดหมวดหมู่ 
สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง ๒ 
ใน ๓ สาเหตุ 
 

 
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองที่ตรงกับสภาพปัญหา        
ได้ ๒ ปัญหา 
ระบปุัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
กับบุคคลใกล้ตัว ที่ตรงกับ 
สภาพปัญหา ได้ ๒ ปัญหา 
ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับ 
ปัญหา ๒ สาเหตุ 
 
จ าแนกและจัดหมวดหมู่ 
สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง ๑ 
ใน ๓ สาเหตุ 
 

 
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
กับตนเองที่ตรงตามสภาพปัญหา
ได้ ๑ ปัญหา 
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
กับบุคคลใกล้ตัว ที่ตรงตาม 
สภาพปัญหาได้ ๑ ปัญหา 
ระบุสาเหตุของปัญหาต่างๆ             
ที่เกิดขึ้นได้ ๑ สาเหตุหรือระบุ
สาเหตุได้แต่ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา 
จ าแนกและจัดหมวดหมู่ 
สาเหตุ ของปัญหาไม่ได้หรือ 
ไม่มีการจัดหมวดหมู่ 
 



๑๙ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
        ๑.๔.๒. การจัดล าดับ 
 
 
        ๑.๔.๓. เชื่อมโยง 
 
 
 
 
     ๑.๕ การตั้งสมมุติฐาน 
 
 
     ๑.๖ การก าหนดทางเลือก 
 
 
     ๑.๗ การตัดสินใจเลือก
วิธีการ 
 
 

มีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของสาเหตุของปัญหาได้อย่าง 
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ 
แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของ 
ปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้นได้ 
โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่าง 
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ 
บอกแนวโน้มของสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นได้มากว่า ๓ 
สถานการณ์ 
ก าหนดทางเลือกในการ 
แก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ 
มากกว่า ๓ วิธ ี
ตัดสินใจเลือกวิธีการ 
แก้ปัญหาโดยพิจารณาข้อดีและ 
ข้อจ ากัดซ่ึงไม่เกิดผลกระทบ 
ในทางลบแก่ตนเองและผู้อ่ืน 

มีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของสาเหตุของปัญหาได้อย่าง 
สมเหตุสมผล ๒ ใน ๓ สาเหตุ 
แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของ 
ปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้นได้ 
โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่าง 
สมเหตุสมผล ๒  ใน ๓ สาเหตุ 
บอกแนวโน้มของสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ ๓ สถานการณ์ 
 
ก าหนดทางเลือกในการ 
แก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ 
๓ วิธ ี
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัด
และมีผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและ ผู้อื่นไมเ่กิน ๑ ประเดน็ 

มีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของสาเหตุของปัญหาได้อย่าง 
สมเหตุสมผล ๑ ใน ๓ สาเหตุ 
แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของ 
ปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้นได้ 
โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างสม 
เหตุสมผล ๑ ใน ๓ สาเหตุ 
บอกแนวโน้มของสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ ๒ สถานการณ์ 
 
ก าหนดทางเลือกในการ 
แก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ 
๒ วิธ ี
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัด
และมีผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อื่น ๒ ประเด็น 

ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของสาเหตุของปัญหา หรือ 
จัดได้ไม่สมเหตุสมผล 
ไม่มีการแสดงการเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ 
ของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้น 
 
 
บอกแนวโน้มของสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ ๑ สถานการณ์ 
หรือบอกไม่ได้ 
ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
ที่มีความเป็นไปได้ ๑ วิธ ีหรือ
ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ 
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
โดยไม่พิจารณาข้อดีและข้อจ ากัด
ท าให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อื่นมากกว่า ๒ ประเดน็ 



๒๐ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๒. การวางแผนในการ 
แก้ปัญหา 

มีการวางแผนและออกแบบ 
วิธีการแก้ปัญหาที่มีความเป็น 
ไปได้อย่างสมเหตุสมผลโดย 
ใช้ข้อมูลรายละเอียดประกอบ 
การวางแผน มีข้ันตอนของ 
แผนงานอย่างชัดเจน และมี 
ข้อมูลเพียงพอ 

มีการวางแผนและออกแบบ 
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล 
รายละเอียดประกอบการ 
วางแผน มีข้ันตอนของแผน 
งานอย่างชัดเจน และมีข้อมูล 
เพียงพอ 

มีการวางแผนและออกแบบ 
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล 
รายละเอียดประกอบการ 
วางแผน มีข้ันตอนของแผน 
งานอย่างชัดเจน 

ไม่มีการวางแผนและ 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

๓. การด าเนินการแก้ปัญหา 
     ๓.๑ การปฏิบัติตามแผน 
 
     ๓.๒ การตรวจสอบ 
ทบทวนแผน 
 
     ๓.๓ การบันทึกผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหา 
ที่ก าหนดไว้ทุกขั้นตอนมีข้อมูล
สนับสนุนครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีการตรวจสอบทบทวนแผน 
และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อ 
บกพร่องครบถ้วน สมบูรณ์ 
บันทึกผลการปฏิบัติงานทุก 
ขั้นตอนและมีความชัดเจน 

ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหา 
ที่ก าหนดไว้ ๒ ใน ๓ ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ 
มีการตรวจสอบทบทวนแผน 
และมีการแก้ไขข้อบกพร่อง 
แต่ไม่สมบูรณ์ 
บันทึกผลการปฏิบัติงานทุก 
ขั้นตอน แต่ไม่ค่อยชัดเจน 
 
 
 

ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหา 
ที่ก าหนดไว้ ๑ ใน ๓ ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ 
มีการตรวจสอบทบทวนแผน 
แต่ไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง 
 
มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
ไม่ครบทุกขั้นตอน 

ไม่มีการปฏิบัติตามแผนการ 
แก้ปัญหาที่วางไว้ 
 
ไม่มีการตรวจสอบทบทวน 
 
 
ไม่มีการบันทึกผล 
การปฏิบัติงาน 



๒๑ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๔. สรุปผลและรายงาน มีการสรุปผลและจัดท ารายงาน

อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ชัดเจน มี
หลักฐานอ้างอิงอย่างสมเหตุ สม
ผลและแสดงถึงการน าข้อค้นพบ
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
อ่ืน 

มีการสรุปผลและจัดท า 
รายงานอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 
ชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิงและ 
แสดงถึงการน าข้อค้นพบที่ได้ 
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 
อ่ืน 

มีการสรุปผลและจัดท ารายงาน 
แต่ไม่แสดงถึงการน าข้อค้นพบที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
อ่ืน 

ไม่มีการสรุปและจัดท ารายงาน
ผล 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรแก้ปัญหำ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑ คุณภาพของผลงาน/ 
การแก้ปัญหา 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ 
แก้ปัญหามีความถูกต้อง ตาม 
หลักการ เหตุผล และเกิด 
จากการด าเนินงานตามขั้น 
ตอนที่ก าหนดอย่างชัดเจน 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ 
แก้ปัญหา มีความถูกต้องตาม 
หลักการเหตุผล แต่ไม่ได้เกดิ 
จากการด าเนินงานตามขั้น 
ตอนที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 
 
 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ 
แก้ปัญหามีความถูกต้องตาม 
หลักการ เหตุผล แต่การแก้ 
ปัญหาไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่ 
ก าหนด 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ 
แก้ปัญหาไม่ถูกต้องตามหลักการ 
เหตุผล และไม่ได้เกิด 
จากการด าเนินงานตามขั้น 
ตอนที่ก าหนด 



๒๒ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
 

๒ น าไปประยุกต์ใช้ น าข้อค้นพบจากผลงาน/ชิ้นงาน
ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนๆได้
อย่างสอดคล้องตามหลักเหตุผล 
และคุณธรรม 

น าข้อค้นพบจากผลงาน/ชิ้นงาน
ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ 
แก้ปัญหา 
ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้อย่าง 
สมเหตุสมผล 

น าข้อค้นพบจากผลงาน/ชิ้นงาน
ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ
แก้ปัญหา 
ในสถานการณ์อ่ืน 

ไม่มีการน าข้อค้นพบจากผลงาน/
ชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
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ที ่

 
ชื่อ-สกุล 
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๔.๒ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

๔.๓ ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

๑.
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 ส
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ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

 

ตวัช้ีวดั 

ระดับคุณภาพ 

๔.๔ จัดการกับปัญหาและ

ความขัดแย้ง 
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

๔.๕ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง 
สังคมและสภาพแวดล้อม 

๔.๖ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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๒.
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ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑                  
๒                  
๓                  
๔                  
๕                  



๒๕ 

 

 

เกณฑ์คุณภำพในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (Rubric)  
สมรรถนะท่ี ๔ ควำมสำมรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ น ำกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. น าความรู้ ทักษะ และ 
กระบวนการที่หลากหลาย 
มาสร้างผลงาน/ 
โครงงานที่เป็นระบบ 
มีข้ันตอนชัดเจน และมี 
ประสิทธิภาพ ไปใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างเหมาะสม 

น าความรู้ / ทักษะและ 
เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้ 
สร้างสรรค์งานอย่างเป็น 
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
(ผลงานมีประโยชน์ ประหยัด 
งบประมาณ/ทรัพยากร และ 
ส าเร็จ) ในเวลาที่ก าหนดและ 
สามารถน าไปใช้ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 

น าความรู้ / ทักษะและ 
เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้ 
สร้างสรรค์งานอย่างเป็น 
ระบบแต่ขาดประสิทธิภาพ 
(ประโยชน์ ประหยัด 
งบประมาณ/ทรัพยากร และ 
ส าเร็จ) ในเวลาที่ก าหนดและ 
สามารถน าไปใช้ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 

น าความรู้ / ทักษะและ 
เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้ 
สร้างสรรค์งานได้แต่ไม่มี 
ประสิทธิภาพและไม่ส าเร็จใน 
เวลาที่ก าหนด 

น าความรู้ / ทักษะและ 
เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้ 
สร้างสรรค์งานไม่ได้ 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. มีทักษะในการแสวงหา 
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ 
แหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย 
โดยปฏิบัติทุกครั้ง 

สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ 
แหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย 
โดยปฏิบัติเป็นบางครั้ง 

สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
จากแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่ง 
อ้างอิงที่ไม่หลากหลาย 

คัดลอก ข้อมูล ข่าวสาร ผู้อื่น 
โดยไม่มีการสืบค้น 

๒. สามารถเชื่อมโยงความรู้ สังเคราะห์ความรู้ ข้อมูล ข่าว 
สารที่ได้รับและสามารถน า 
เสนอประเด็นที่เป็นแก่นสาระ 
ส าคัญครบถ้วนหรือเปรียบ 
เทียบกับหลักการทฤษฎีได้ 
อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือทุก 
ประเด็น 

สังเคราะห์ความรู้ ข้อมูล ข่าว 
สารที่ได้รับและสามารถน า 
เสนอประเด็นที่เป็นแก่นสาระ 
ส าคัญได้เป็นบางส่วนหรือ 
เปรียบเทียบกับหลักการ 
ทฤษฎีได้อย่างสอดคล้องน่า 
เชื่อถือเป็นบางประเด็น 

จัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าว 
สารที่ได้รับและสามารถน า 
เสนอประเด็นที่เป็นแก่นสาระ 
ส าคัญได้ 

จัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าว 
สารที่ได้รับไม่ได้หรือน าเสนอ 
ประเด็นที่เป็นแก่นสาระ 
ส าคัญโดยเปรียบเทียบหลัก 
การทฤษฎีไม่สอดคล้องหรือ 
ไม่น่าเชื่อถือ 

๓. มีวิธีการในการศึกษา 
ความรู้เพิ่มเติมเพ่ือขยาย 
ประสบการณ์ไปสู่การ 
เรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้าง 
องค์ความรู้ ตามความ 
สนใจอย่างต่อเนื่อง 

มีวิธีการที่หลากหลายในการ 
ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ข่าวสาร 
เพ่ือสร้างประเด็นการเรียนรู้ 
ใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์ ตาม 
ความสนใจอย่างต่อเนื่อง 

มีวิธีการที่หลากหลายในการ 
ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ข่าวสาร 
เพ่ือสร้างประเด็นการเรียนรู้ 
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตาม 
ความสนใจได้ 

มีวิธีการในการศึกษาค้นคว้า 
ข้อมูล ข่าวสารที่ไม่หลาก 
หลาย เพ่ือสร้างประเด็นการ 
เรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ตามความสนใจ 

มีวิธีการในการศึกษาค้นคว้า 
ข้อมูล ข่าวสาร แต่ไม่สามารถ 
สร้างประเด็นการเรียนรู้ใหม่ๆ 



๒๗ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างสร้างสรรค์ สามารถ 
แสดงความคิดเห็นของตน 
ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดย
สนับสนุนหรือคัดค้านความ
คิดเห็นนั้นด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ 
ให้เกียรติผู้อื่นพร้อมทั้งปฏิบัติงาน
ที่ตนรับผิดชอบจนส าเร็จ เป็นที ่
พึงพอใจของกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
โดยสนับสนุนหรือคัดค้าน 
ความคิดเห็นบ้างด้วยกิริยา 
วาจาที่สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น 
พร้อมทั้งปฏิบัติงานที่ตน 
รับผิดชอบจนส าเร็จ 

แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้อื่น หรือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ส าเร็จเมื่อมีผู้อ่ืนมากระตุ้น 

ปฏิบัติงานของตนเองได้ แต ่
ไม่รับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้อื่น 

๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม 
สามารถระบุหน้าที่ในความ 
รับผิดชอบของตน และปฏิบัติ 
ตามหน้าที่ ที่ส่งผลให้เกิดผลดี 
ต่อตนเองและส่วนรวม 

ปฏิบัติตามกฎ กติกาของ 
สังคม สามารถระบุหน้าที่ใน 
ความรับผิดชอบของตน และ 
ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ส่งผล 
ให้เกิดผลดีต่อตนเองได้ 

ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม 
สามารถระบุหน้าที่ได้ แต่ 
ละเลยการปฏิบัติเป็นบางครั้ง 

ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของ 
สังคมหรือละเลยในหน้าที่ 

๓. การเข้าร่วมกิจกรรม 
กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

ปฏิบัติตนได้ตามสิทธิของตนเอง
ในการเข้าร่วมกิจกรรมมีความ
กล้าในการเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูก
ละเลยและไม่ละเมิดหรือรู้จัก
เคารพสิทธิ์ที่พึงได้ของผู้อื่น 

ปฏิบัติตนได้ตามสิทธิ์ที่มีใน 
การเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ 
กล้าเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูกละเลย 
และให้โอกาสผู้อื่นใช้สิทธิ์ที่พึง 
ได้ 

ปฏิบัติตนตามสิทธิ์ที่มีในบาง 
กิจกรรม แต่ไม่ละเมิดหรือใช้ 
โอกาสในการหยิบฉวยสิทธิ์ 
ที่พึงได้ของผู้อื่น 

ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
ในบางโอกาส 



๒๘ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๔. เห็นคุณค่าของการ 
มีชีวิต 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ 
รื่นรมย์ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ 
กาย สุขภาพจิตของตนเอง 
และผู้อ่ืน 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ 
รื่นรมย์ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ 
กาย สุขภาพจิตของตนเอง 
หรือผู้อื่น 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ 
รื่นรมย์ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ 
กาย สุขภาพจิตของผู้อ่ืนโดย 
หวังประโยชน์ส่วนตน 

มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผล 
ต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ของตนเองและผู้อื่น 

๕. เข้าใจ ยอมรับ ปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางร่างกาย ความเสมอภาค 
ทางเพศ 

มีพฤติกรรมในการแสดงออก 
ถึงการยอมรับ กับผู้ร่วม 
กิจกรรมที่แตกต่างทางกาย 
ทางความคิด ต่างเพศ ต่างวัย 
อย่างจริงใจ 

มีพฤติกรรมในการแสดงออก 
ถึงการยอมรับ กับผู้ร่วม 
กิจกรรมที่แตกต่างทางกาย 
ทางความคิด ต่างเพศ ต่างวัย 
อย่างมีเงื่อนไข 

เข้าใจ ยอมรับ ปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงทางกาย ทาง 
ความคิด เพศและวัยของ 
ตนเอง 

ไม่สามารถดูแลตนเอง ตาม 
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
และไม่เห็นความส าคัญของ 
การเสมอภาคทางเพศ 

๖. ใช้ภาษา กิริยา ท่าทาง 
เหมาะสมกับบุคคล และ 
โอกาสตามมารยาทสังคม 

มีกิริยา วาจา ท่าทาวงและ 
แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับ 
บุคคล สถานที่ ในทุกโอกาส 

มีกิริยา วาจา ท่าทาง และ 
แต่งกายสุภาพเหมาะสมเมื่อ 
อยู่ต่อหน้าชุมชน 

มีกิริยา วาจา ท่าทางหรือแต่ง 
กายไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อ 
หน้าชุมชน ในบางครั้ง 

มีกิริยา วาจา ท่าทางหรือแต่ง 
กายไม่เหมาะสมในทุกโอกาส 

๗. ปฏิบัติงาน ในส่วนรวม 
อย่างมีความสุข 

พึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างกว้างขวางในฐานะผู้น า 
หรือผู้ตาม 

เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมได้ 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

มีความกังวลอยู่บ้างเมื่อต้อง 
ปฏิบัติงานกับผู้อื่น 

แยกตนเองจากการปฏิบัติงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนมาท างานแต่ผู้เดียว 

 
 
 



๒๙ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ จัดกำรกับปัญหำและควำมขัดแย้งในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. วิเคราะห์ สถานการณ์ 
ปัญหาและมีการจัดการ 
ได้เหมาะสม 

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการ 
ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหา/ 
ความขัดแย้งที่ก าลังประสบ 
มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน 
ทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ของตนเองและผู้อื่น แล้วจึง 
ลงมือแก้ไขปัญหาได้ประสบ 
ผลส าเร็จ 

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการ 
ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหา/ 
ความขัดแย้งที่ก าลังประสบ 
มีการสอบถามหรือเก็บข้อมูล 
เพ่ือประเมินทางเลือกในการ 
แก้ปัญหาของตนเองหรือผู้อื่น 
แล้วจึงลงมือแก้ไขปัญหาได้ 
ประสบผลส าเร็จ 

ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหา/ 
ความขัดแย้งที่ก าลังประสบ 
และแก้ไขปัญหาโดยไม่ 
ประเมินทางเลือกในการ 
แก้ปัญหา 

รับรู้ปัญหา/ความขัดแย้ง 
ที่ก าลังประสบ แต่ไม่สามารถ 
แก้ไขปัญหาได้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. ติดตามข่าวสาร 
เหตุการณ์ปัจจุบันของ 
สังคมโลก 

ตื่นตัวรับรู้ข่าวสารและ 
ตระหนักถึงผลกระทบของ 
ข่าวสารที่อาจจะเกิดกับตน 
และสังคมโลก 

ตื่นตัวรับรู้ข่าวสารและ 
ตระหนักถึงผลกระทบของ 
ข่าวสารที่อาจจะเกิดกับตน 
และชุมชน 

รับรู้ข่าวสารและตระหนักถึง 
ผลกระทบของข่าวสารที่อาจ 
จะเกิดกับตน 

ขาดความใส่ใจในข้อมูล 
ข่าวสาร 



๓๐ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
 

๒. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมสภาพแวดล้อม 

ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่มี
พฤติกรรมขัดแย้งกับวัฒนธรรม
ของสังคมไทย 

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม 

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม และสภาพแวดล้อม 

รับรู้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสภาพแวดล้อมแต่
ไม่ใส่ใจที่จะปรับตัว 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
การล่วงละเมิดทางเพศ 
อุบัติเหตุ สารเสพติด และ 
ความรุนแรง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ ทุกรายการ 
๑. หลีกเลี่ยงจากสารเสพติด 
ทุกประเภท 
๒. ไม่ใช้ความรุนแรงในการ 
แก้ปัญหา 
๓. ไมป่รากฏพฤติกรรมล่วง 
ละเมิดทางเพศ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ ในข้อ ๑-๔ และ 
ข้อ ๕-๖ ข้อใดข้อหนึ่ง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ ในข้อ ๑-๔ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ ไม่ครบตามข้อ 
๑-๔ 



๓๑ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
 
๔. มีความระมัดระวังในการ 
เล่นหรือท ากิจกรรมใด ๆ 
ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
๕. รับประทานอาหารที่มี 
คุณค่าทางโภชนาการ 
๖. ออกก าลังกายเป็นประจ า 

๒. จัดการกับอารมณ์และ 
ความเครียดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดง 
ความฉุนเฉียวหรือไม่พอใจ 
ด้วยค าพูด กิริยาอาการต่อ 
หน้าผู้อ่ืนใช้เวลาว่างในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น 
ประโยชน์เพื่อผ่อนคลาย 
ความเครียดได้ 

ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดง 
ความฉุนเฉียวหรือไม่พอใจ 
ด้วยค าพูด กิริยาอาการ ต่อ 
หน้าผู้อ่ืนใช้เวลาว่างเพ่ือผ่อน 
คลายความเครียด 

ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดง 
ความฉุนเฉียวหรือไม่พอใจ 
ด้วยค าพูด กิริยาอาการ ต่อ 
หนา้ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะท้วงติง 

แสดงความฉุนเฉียวหรือไม่ 
พอใจด้วยค าพูด กริยา 
อาการต่อหน้าผู้อ่ืน 

 
 

 

 



๓๒ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน........................................................................................... ชั้น............................................. ภาคเรียนที.่............................. ปีการศึกษา....................................................  
รายวิชา........................................................................................... รหัสวิชา................................................................................................................................................ ..............  
ชื่อผู้ประเมิน................................................................................................................................................................................................................... .............................................  
สมรรถนะส ำคัญของนักเรียนข้อที่ ๕ : ควำมสำมรถในกำรใชเ้ทคโนโลยี 
 

ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

 

ตัวชี้วัด 

ระดับ
คุณภาพ 

๕.๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
ตนเองและสังคม 

๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 

๑.
 เลื

อก
แล
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๔.
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ลย
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๑.
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กา
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๒.
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๓.
 เลื

อก
วิธ

ีกา
ร 

๔.
 ก

าร
ออ

กแ
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แล
ะ 
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ิบัต

ิกา
ร 

๕.
 ท
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อบ

 

๖.
 ป

รับ
ปร

ุงแ
ก้ไ

ขง
าน

 

๗.
 ก

าร
ปร

ะเ
มิน

ผล
 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑                                    
๒                                    
๓                                    
๔                                    
๕                                    



๓๓ 

 

 

เกณฑ์คุณภำพในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (Rubric)  
สมรรถนะท่ี ๕ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำตนเองและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนรู้อย่าง 
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความ
หลากหลาย แปลกใหม่ และเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
โดยสามารถแนะน าผู้อื่นได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมในการสืบค้น 
ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง 
ถูกต้อง มีความหลากหลาย 
แปลกใหม่และเป็น 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในการ 
สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และ 
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 
อย่างถูกต้อง และเป็น 
ประโย 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในการ 
สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และ 
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้แต่ 
ต้องอาศัยผู้แนะน า 

๒. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
ในการสื่อสารอย่าง 
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมในการรับและส่งสาร 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
และมีความหลากหลาย 
แปลกใหม่ โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืน 
เดือดร้อน และสามารถ 
แนะน าผู้อ่ืนได้ 
 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมในการรับและ 
ส่งสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง 
ถูกต้อง และมีความหลาก 
หลายแปลกใหม่ 
โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในการ 
รับและส่งสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
อย่างถูกต้อง โดยไม่ท าให้ผู้ 
อ่ืนเดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีให้ผู้ 
อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ 
ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน 



๓๔ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๓. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
ในการท างานอย่าง 
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอน เวลา 
ทรัพยากร ในการท างานและ
น าเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม โดยมีความ
หลากหลายแปลกใหม่ น่าสนใจ 
ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสามารถ 
แนะน าผู้อ่ืนได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอน 
เวลา ทรัพยากร ในการ 
ท างานและน าเสนอผลงาน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ 
สังคม โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืน 
เดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือลด 
ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร 
ในการท างานและน าเสนอ 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
หรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
ลดขั้นตอน เวลา ทรัพยากร 
ในการท างานและน าเสนอ 
ผลงานได้โดยต้องมีผู้แนะน า 

๔. การเลือกและใช้ 
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์และ 
มีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง 
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม โดยไม่ท าให้ผู้อื่น 
เดือดร้อน ไม่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ 
แนะน าผู้อ่ืนได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง 
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยี ในการ 
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
หรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยี 
ในการแก้ปัญหาได้โดยต้องมีผู้ 
แนะน า 



๓๕ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ มีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. การก าหนดปัญหา 
หรือความต้องการ 

ระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ได้ชัดเจน ครอบคลุมและตรง 
กับงานท่ีท า 

ระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ได้ชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุม 
และตรงกับงานที่ท า 

ระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ได้ 

ระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ไม่ได้ 

๒. การรวบรวมข้อมูล ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ถูกต้อง น่าเชื่อถือตรงกับ 
ปัญหาหรือความต้องการ 
เพียงพอที่จะน ามาใช้งาน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ถูกต้องตรงกับปัญหาหรือ 
ความต้องการ เพียงพอที่จะ 
น ามาใช้งาน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ถูกต้องแต่ไม่เพียงพอที่จะน า 
มาใช้งาน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ไม่ตรงกับปัญหาหรือความ 
ต้องการ 

๓. เลือกวิธีการ เลือกวิธีการได้ตรงกับปัญหา 
หรือความต้องการได้ทุกครั้ง 

เลือกวิธีการได้ตรงกับปัญหาหรือ
ความต้องการได้เป็นส่วนใหญ่ 

เลือกวิธีการได้ตรงกับปัญหาหรือ
ความต้องการได้เป็นบางส่วน 

เลือกวิธีการไม่ตรงกับปัญหา 
หรือความต้องการ 

๔. การออกแบบและ 
ปฏิบัติการ 

ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ 
และแก้ปัญหาหรือความต้องการ 
และปฏิบัติการตามที่ออกแบบไว้
ได้ส าเร็จทุกขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ 
และแก้ปัญหาหรือความต้องการ 
และปฏิบัติการตามที่ออกแบบไว้
ได้ส าเร็จ เกือบทุกขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ 
และแก้ปัญหาหรือความต้องการ 
และปฏิบัติการตามที่ออกแบบไว้
ได้ส าเร็จ บางขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ 
และแก้ปัญหาหรือความต้องการ
ได้ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการ
ตามท่ีออกแบบไว้ได้ส าเร็จ 

๕. ทดสอบ มีการทดสอบกระบวนการ 
ท างานอย่างถูกต้องตามหลัก 
วิชาการทุกข้ันตอน 

มีการทดสอบกระบวนการ 
ท างาน อย่างถูกต้องตามหลัก 
วิชาการเกือบทุกขั้นตอน 

มีการทดสอบกระบวนการ 
ท างาน อย่างถูกต้องตามหลัก 
วิชาการบางข้ันตอน 

มีการทดสอบกระบวนการ 
ท างานแต่ไม่มีหลักวิชาการ 
สนับสนุน 



๓๖ 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๖. ปรับปรุงแก้ไขงาน งานไม่มีข้อบกพร่องหรือมี 

ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข 
ทั้งหมด 

ข้อบกพร่องของงานได้รับการ 
แก้ไข เกือบทั้งหมด 

ข้อบกพร่องของงานได้รับการ 
แก้ไข เป็นบางส่วน 

ข้อบกพร่องของงานได้รับการ 
แก้ไขเล็กน้อย 

๗. การประเมินผล ใช้เทคโนโลยีในการประมวล 
ผลจนเกิดชิ้นงาน/ภาระงาน 
ที่สามารถแก้ปัญหาหรือความ 
ต้องการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ใช้เทคโนโลยีในการประมวล 
ผลจนเกิดชิ้นงาน/ภาระงาน 
ที่สามารถแก้ปัญหาหรือความ 
ต้องการได้ 

ใช้เทคโนโลยีในการประมวล 
ผลจนเกิดชิ้นงาน/ภาระงาน 
แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือ 
ความต้องการได้ 

ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
ประเมินผลและสรุปผลการ 
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 

แบบรำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น............................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ.......................... 
                           รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ................................................................................................... 
                           ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................................................................................................... 

ท่ี 

ชื่อ
 - 

สกุ
ล 

ครั้งที ่๑ ครั้งที ่๒ ครั้งที ่๓ 

การสื่อสาร 

กา
รค

ิด แก้ปัญ
หา 

การใช้ทักษะชีวิต 

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

การสื่อสาร 

กา
รค

ิด แก้ปัญ
หา 

การใช้ทักษะชีวิต 

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

การสื่อสาร 

กา
รค

ิด แก้ปัญ
หา 

การใช้ทักษะชีวิต 

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ 
๑                                                  
๒                                                  
๓                                                  
๔                                                  
๕                                                  
๖                                                  
๗                                                  
๘                                                  
๙                                                  
๑๐                                                  
๑๑                                                  
๑๒                                                  



   ๓๘ 

 
 

 

แบบสรุปผลกำรประเมนิสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.......................................................ชั้น.................ภำคเรียนที.่..............ปีกำรศึกษำ................... 
รำยวิชำ.......................................................รหัสวิชำ.............................................................................. 
ชื่อผู้ประเมิน........................................................................................................................................... 

ที ่ ชือ่-สกุล 
สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน / ระดับคุณภำพ สรุประดับ

คุณภำพ ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ ข้อที่ ๕ 
๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
๑๑        
๑๒        
๑๓        
๑๔        
๑๕        
๑๖        
๑๗        
๑๘        
๑๙        
๒๐        
๒๑        
๒๒        
๒๓        
๒๔        



   ๓๙ 

 
 

 

๒๕        
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

          การใช้แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส าหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน  

ค ำชี้แจง แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส าหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียนแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน   
          ส่วนที ่๑ แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนส าหรับครู  
          ส่วนที ่๒ เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน (Rubric) ใช้ส าหรับประเมินสมรรถนะ  
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  

กำรบันทึกข้อมูล  ให้ครูผู้สอนท าการประเมินสมรรถนะผู้เรียนแต่ละคน  โดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพ  
(Rubric) ในแต่ละตัวชี้วัดและสมรรถนะต่อไปนี้ แล้วท าการบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึก                     
ผลการประเมินที่แนบมาพร้อมกันนี้  โดยมีรายละเอียดในกรบันทึกดังนี้  

ผู้เรียนมีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม    ให้กรอกหมายเลข ๓  ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม  
ผู้เรียนมีคุณภาพ ระดับดี          ให้กรอกหมายเลข ๒  ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม  
ผู้เรียนมีคุณภาพ ระดับพอใช้     ให้กรอกหมายเลข ๑  ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม 
ผู้เรียนมีคุณภาพ ระดับปรับปรุง  ให้กรอกหมายเลข ๐  ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๔๐ 

 
 

 

 

๒.๒ กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

 
 

           การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลักที่ส าคัญซึ่งจ าเป็นต้องปลูกฝังและ
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามล าดับอย่างต่อเนื่อง     
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ กระบวนการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าที่เกิดข้ึนทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ จะด าเนินการไปด้วยกันในกระบวนการ 
 
ขอบเขตกำรประเมนิและตัวชี้วัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
          ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

ขอบเขตกำรประเมิน 
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่านน าไปคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้ น าไปประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิง
สร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ 
สุนทรพจน์ ค าแนะน าค าเตือน แผนภูม ิตาราง แผนที่ 

ตัวช้ีวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
๑. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง

ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
๒. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
๓. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและความเป็นไปได้

ของเรื่องที่อ่าน 
๔. สามารถสรุป คุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน

สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
 
 
 

 



   ๔๑ 

 
 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ๓ 

 

ตัวช้ีวัด ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) ผ่ำน (๑) ไม่ผ่ำน (๐) 
๑. สามารถคัด
สรรสื่อที่ต้องการ
อ่านเพื่อหาข้อมูล
สารสนเทศได้ 
ตามวัตถุประสงค์ 
สามารถสร้าง 
ความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ความรู้
จากการอ่าน 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
คัดสรรสื่อที่
ต้องการอ่านเพ่ือ
หาข้อมูล
สารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ และ
สามารถสร้าง
ความเข้าใจ 
ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ความรู้
จากการอ่านอยู่
เสมอ 
และผลงานนั้นมี
คุณภาพดีเลิศ 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถคัด
สรรสื่อที่ต้องการ
อ่านเพื่อหาข้อมูล
สารสนเทศได้ 
ตามวัตถุประสงค์ 
ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถคัด
สรรสื่อที่ต้องการ
อ่านเพื่อหาข้อมูล
สารสนเทศได้ 
ตามวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่อง 
บางประการ 
 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
คัดสรรสื่อที่
ต้องการอ่านเพ่ือ
หาข้อมูล 
สารสนเทศ 
หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมีข้อ 
บกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลาย
ประการ 

๒. สามารถจับ
ประเด็นส าคัญ
และประเด็น
สนับสนุน โต้แย้ง 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการจับประเด็น
ส าคัญและ
ประเด็นสนับสนุน 
โต้แย้งอยู่เสมอ 
และผลงงานนั้นมี
คุณภาพ 
ดีเลิศ 
 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการจับประเด็น
ส าคัญและ
ประเด็นสนับสนุน 
โต้แย้ง 
ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการจับประเด็น
ส าคัญและ
ประเด็นสนับสนุน 
โต้แย้ง แต่มี
ข้อบกพร่องบาง
ประการ 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการจับประเด็น
ส าคัญและ
ประเด็นสนับสนุน 
โต้แย้งหรือถ้ามี
ผลงาน ผลงานนั้น
ยังมีข้อบกพร่องที่
ต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
หลายประการ 
 
 



   ๔๒ 

 
 

 

ตัวช้ีวัด ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) ผ่ำน (๑) ไม่ผ่ำน (๐) 
๓.  สามารถ
วิเคราะห์วิจารณ์ 
ความสมเหตุ 
สมผล ความน่า 
เชื่อถือ ล าดับ
ความและความ
เป็นไปได้ของเรื่อง
ที่อ่าน 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์
วิจารณ์ ความ
สมเหตุสมผล
ความน่าเชื่อถือ 
ล าดับความและ
ความเป็นไปได้
ของเรื่องที่อ่านอา
เสมอ และผลงาน
นั้นมีคุณภาพดี
เลิศ 
 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์
วิจารณ์ ความ
สมเหตุสมผล
ความน่าเชื่อถือ 
ล าดับความและ
ความเป็นไปได้
ของเรื่องที่อ่านที่มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์
วิจารณ์ ความ
สมเหตุสมผล
ความน่าเชื่อถือ 
ล าดับความและ
ความเป็นไปได้
ของเรื่องที่อ่าน 
แต่มีข้อบกพร่อง
บางประการ 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์
วิจารณ์ ความ
สมเหตุสมผล
ความน่าเชื่อถือ 
ล าดับความและ
ความเป็นไปได้
ของเรื่องที่อ่าน 
หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลาย
ประการ 

๔. สามารถสรุป
คุณค่าแนวคิด แง่
คิดท่ีได้จากการ
อ่าน 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการสรุปคุณค่า
แนวคิด แง่คิดที่ได้
จากการอ่านอยู่
เสมอ 
และผลงานนั้นมี
คุณภาพดีเลิศ  

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการสรุปคุณค่า
แนวคิด แง่คิดที่ได้
จากการอ่านที่มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการสรุปคุณค่า
แนวคิด แง่คิดที่ได้
จากการอ่าน แต่มี
ข้อบกพร่องบาง
ประการ 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการสรุปคุณค่า
แนวคิด แง่คิดที่ได้
จากการอ่านหรือ
ถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลาย
ประการ 

๕.  สามารถสรุป 
อภิปรายขยาย
ความแสดงความ
คิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุนโน้มน้าว 

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการสรุป 
อภิปรายขยาย
ความ แสดงความ

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการสรุป 
อภิปรายขยาย
ความ แสดงความ

มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการสรุป 
อภิปรายขยาย
ความ แสดงความ

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการสรุป 
อภิปรายขยาย
ความ แสดงความ



   ๔๓ 

 
 

 

ตัวช้ีวัด ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) ผ่ำน (๑) ไม่ผ่ำน (๐) 
โดยการเขียน 
สื่อสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น  
ผังความคิด เป็น
ต้น 

คิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุนโน้มน้าว  
โดยการเขียน 
สื่อสารในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น ผัง
ความคิด เป็นต้น  
โดยมีผลงานอยู่
เสมอและผลงาน
นั้นมีคุณภาพดี
เลิศ 

คิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุนโน้มน้าว  
โดยการเขียน 
สื่อสารในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น ผัง
ความคิด เป็นต้น 
และผลงานนั้นมี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 

คิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุนโน้มน้าว  
โดยการเขียน 
สื่อสารในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น ผัง
ความคิด เป็นต้น 
และผลงานนั้นมี
ข้อบกพร่องบาง
ประการ 

คิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุนโน้มน้าว  
หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลาย
ประการ 

 
 

ขอบเขตกำรประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
          ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖ 

ขอบเขตกำรประเมิน 
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่
เอ้ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนุน ท านาย คาดการณ์ ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอด เป็นข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทาง
วิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
๑. สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
๒. สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
๓. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะใน

แง่มุมต่างๆ 
๔. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
๕. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ

สมเหตุสมผล 
 
 



   ๔๔ 

 
 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ – ๖ 

 

ตัวช้ีวัด ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) ผ่ำน (๑) ไม่ผ่ำน (๐) 
๑. สามารถอ่าน
เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า เพ่ิมพูน
ความรู้ 
ประสบการณ์ และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การอ่านเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
สามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันอยู่เสมอ 
และผลงานนั้นมี 
คุณภาพดีเลิศ 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การอ่านเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
สามารถ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
อย่างมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การอ่านเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
สามารถประยุกต์ 
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน แต่
มีข้อบกพร่องบาง
ประการ 
 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการอ่านเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 
เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลาย
ประการ 

๒. สามารถจับ
ประเด็นส าคัญ 
ล าดับเหตุการณ์
จากการอ่านสื่อที่มี
ความซับซ้อน 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การจับประเด็น
ส าคัญ ล าดับ
เหตุการณ์จากการ
อ่านสื่อที่มีความ
ซับซ้อน อยู่เสมอ
และผลงานนั้นมี
คุณภาพดีเลิศ 
 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การจับประเด็น
ส าคัญ ล าดับ
เหตุการณ์จากการ
อ่านสื่อที่มีความ
ซับซ้อน ที่มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การจับประเด็น
ส าคัญ ล าดับ
เหตุการณ์จากการ
อ่านสื่อที่มีความ
ซับซ้อน แต่มี
ข้อบกพร่องบาง
ประการ 
 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการจับประเด็น
ส าคัญ ล าดับ
เหตุการณ์จากการ
อ่านสื่อที่มีความ
ซับซ้อน หรือถ้ามี
ผลงาน ผลงานนั้น
ยังมีข้อบกพร่องที่
ต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
หลายประการ 
 



   ๔๕ 

 
 

 

ตัวช้ีวัด ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) ผ่ำน (๑) ไม่ผ่ำน (๐) 
๓. สามารถ
วิเคราะห์สิ่งที่
ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน 
และสามารถ
วิพากษ์ให้
ข้อเสนอแนะใน
แง่มุมต่างๆ 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การวิเคราะห์สิ่งที่
ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน 
และสามารถ
วิพากษ์ให้ข้อเสนอ 
แนะในแง่มุมต่างๆ 
อยู่เสมอ และ
ผลงานนั้นมี
คุณภาพดีเลิศ  

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การวิเคราะห์สิ่งที่
ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน 
และสามารถ
วิพากษ์ให้ข้อเสนอ 
แนะในแง่มุม 
ต่าง ๆ อย่างมี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การวิเคราะห์สิ่งที่
ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน 
และสามารถ
วิพากษ์ให้ข้อเสนอ 
แนะในแง่มุมต่างๆ 
แต่มีข้อบกพร่อง
บางประการ 
 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์สิ่ง
ที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน 
และสามารถ
วิพากษ์ให้ข้อเสนอ 
แนะในแง่มุมต่างๆ 
หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมีข้อ 
บกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลาย
ประการ 

๔. สามารถ
ประเมินความ
น่าเชื่อถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีได้จากสิ่ง
ที่อ่านอย่าง
หลากหลาย 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การประเมินความ
น่าเชื่อถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีได้จากสิ่ง
ที่อ่านอย่าง
หลากหลายอยู่
เสมอ และผลงาน
นั้นมีคุณภาพดีเลิศ 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การประเมินความ
น่าเชื่อถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีได้จากสิ่ง
ที่อ่านอย่าง
หลากหลายที่มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การประเมินความ
น่าเชื่อถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีได้จากสิ่ง
ที่อ่านอย่าง
หลากหลายแต่มี
ข้อบกพร่องบาง
ประการ 
 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการประเมิน
ความน่าเชื่อถือ 
คุณค่า แนวคิดท่ี
ได้จากสิ่งที่อ่าน
อย่างหลากหลาย 
หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมี
ข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข 
หลายประการ 
 
 
 
 



   ๔๖ 

 
 

 

ตัวช้ีวัด ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) ผ่ำน (๑) ไม่ผ่ำน (๐) 
๕. สามารถเขียน
แสดงความคิดเห็น 
โต้แย้งสรุป โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 
และสมเหตุสมผล 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การเขียนแสดง
ความคิดเห็น 
โต้แย้งสรุป โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและ
สมเหตุสมผลอยู่
เสมอ 
และผลงานนั้นมี
คุณภาพดีเลิศ  

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การเขียนแสดง
ความคิดเห็น 
โต้แย้งสรุป โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและ
สมเหตุสมผลที่มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 

มีผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถใน
การเขียนแสดง
ความคิดเห็น 
โต้แย้งสรุป โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและ
สมเหตุสมผล แต่ 
มีข้อบกพร่องบาง
ประการ 

ไม่มีผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถ
ในการเขียนแสดง
ความคิดเห็น 
โต้แย้งสรุป โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและสม
เหตุ สมผล หรือ
ถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมีข้อ 
บกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลาย
ประการ 

 
 
 



   ๔๗ 

 
 

 

(ตัวอย่างแบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 

แบบบันทึกผลสรุปกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน (ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น) 

โรงเรียน ............................................................. 
ประจ ำภำคเรียนที่ ...............   ปีกำรศึกษำ .................... 

รำยวิชำ ..................................................... รหัสวิชำ ..................... ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ........../............ 
ชื่อผู้ประเมิน ......................................................................................................................................... 
 

กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

จ านวน สรุปผลการประเมิน หมายเหตุ 

ผู้เรียนทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน   
       

 
กำรอนุมัติผลกำรเรียน          
     …………………………………………..  ครูสอน   
      (………………………………………….)     
    ………………………………………….  หัวหน้ำงำนวัดผล 
      (………………………………………….)     
    ………………………………………….     รองฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
      (………………………………………….)     
  
เรียนเสนอเพื่อโปรดพิจำรณำ          
          

            (  ) อนุมัติ  (  ) ไม่อนุมัติ    
          
    ………………………………………….     ผู้อ ำนวยกำร  
      (………………………………………….)     
              (วัน / เดือน / ปี)     
  



   ๔๘ 

 
 

 

ค ำชี้แจง 
กำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน 

          

๑. ประเมินตำมตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ 
ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง       
               ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน       
ตัวช้ีวัดที่ ๒ สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง     
ตัวช้ีวัดที่ ๓ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ความสมเหตุ สมผล ความน่าเชื่อถือ  ล าดับความและความเป็นไปได้ 
               ของเรื่องที่อ่าน          
ตัวชี้วัดที่ ๔ สามารถสรุปคุณค่าแนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน      
ตัวช้ีวัดที่ ๕ สามารถสรุป อภิปรายขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุนโน้มน้าวโดยการเขียน 
               สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น      
   

๒. กรอกระดับคะแนนตำมเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ ลงในช่องกำรประเมินแต่ละครั้ง ตำมระดับคุณภำพ  
    โดยแบ่งเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้         
 ๓  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน/ จับประเด็น/ วิเคราะห์/ สรุป/ เขียน 
                 ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ        
 ๒  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน/ จับประเด็น/ วิเคราะห์/ สรุป/  
                           การเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ       
 ๑  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน/ จับประเด็น/ วิเคราะห์/ สรุป/  
                           การเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ  
 ๐  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านจับประเด็น/ วิเคราะห์/ สรุป/  
                           การเขียนหรือผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
        

๓. สรุปผลกำรประเมินนักเรียนเป็นรำยบุคล ตำมพฤติกรรมส ำคัญตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ๓ ครั้งหรือตำม
ควำมเหมำะสมของตัวชี้วัด  โดยใช้ค่ำฐำนนิยม (MODE) ในกำรสรุปแต่ละตัวชี้วัดตำมจ ำนวนครั้งที่
ประเมิน          
๔. จำกข้อมูลในสรุปผลกำรประเมินนักเรียน และให้ระดับคุณภำพ แปลผลกำรประเมิน ดังนี้  
  ๓  หมำยถึง  ดีเยี่ยม     
  ๒  หมำยถึง  ดี     
  ๑  หมำยถึง  ผ่ำน     
  ๐  หมำยถึง  ไม่ผ่ำน     



   ๔๙ 

 
 

 

ตำรำงท่ี ๑  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวช้ีวัดที่ ๑   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูล
สารสนเทศได้ ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง ความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           

 
ตำรำงท่ี ๒  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวช้ีวัดที่ ๒   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน 
โต้แย้ง 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           

 
 
 
 
 
 
 



   ๕๐ 

 
 

 

ตำรำงท่ี ๓  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวช้ีวัดที่ ๓   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ความสมเหตุ สมผล ความน่า 
เชื่อถือ ล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           

 
ตำรำงท่ี ๔  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวช้ีวัดที่ ๔   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ สามารถสรุป คุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           

 
 
 
 
 
 
 



   ๕๑ 

 
 

 

ตำรำงท่ี ๕  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวช้ีวัดที่ ๕   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ สามารถสรุป อภิปรายขยายความแสดงความคิดเห็น 
โต้แย้ง สนับสนุนโน้มน้าวโดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น  
ผังความคิด เป็นต้น 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           

 
ตำรำงท่ี ๖  แบบสรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ตัวช้ีวัดที่ ผลกำรประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
สรุป 

ระดับคุณภำพ 
แปลผล 

๑                 
๒                 
๓                 
๔                 
๕                 

 
 



   ๕๒ 

 
 

 

ตำรำงท่ี ๗  แบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน รวมตัวชี้วัดและครั้งที่ประเมิน 
 

แบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน 
รายวิชา.................................................................................รหัสวิชา............................. ..... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………../………… 

 

ที ่ ชื่อสกุล 
ประเมินครั้งที่ ๑  ประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินครั้งที่ ๓ 

สรุปผล 
ระดับ 

คุณภำพ ตช.๑ ตช.๒ ตช.๓ ตช.๔ ตช.๕ ตช.๑ ตช.๒ ตช.๓ ตช.๔ ตช.๕ ตช.๑ ตช.๒ ตช.๓ ตช.๔ ตช.๕ 
๑                                     
๒                                     
๓                                     
๔                                     
๕                                     
๖                                     
๗                                     
๘                                     
๙                                     

๑๐                                     
   



   ๕๓ 

 
 

 

(ตัวอย่างแบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

แบบบันทึกผลสรุปกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน (ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) 

โรงเรียน ............................................................. 
ประจ ำภำคเรียนที่ ...............   ปีกำรศึกษำ .................... 

รำยวิชำ ..................................................... รหัสวิชำ ..................... ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ........../............ 
ชื่อผู้ประเมิน ......................................................................................................................................... 
 

กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

จ านวน สรุปผลการประเมิน หมายเหตุ 

ผู้เรียนทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน   
       

 
กำรอนุมัติผลกำรเรียน          
    …………………………………………..  ครูสอน   
      (………………………………………….)     
    ………………………………………….  หัวหน้ำงำนวัดผล 
      (………………………………………….)     
    ………………………………………….     รองฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
      (………………………………………….)     
  
เรียนเสนอเพื่อโปรดพิจำรณำ          
          

            (  ) อนุมัติ  (  ) ไม่อนุมัติ    
          
    ………………………………………….     ผู้อ ำนวยกำร  
      (………………………………………….)     
              (วัน / เดือน / ปี)     
  



   ๕๔ 

 
 

 

ค ำชี้แจง 
กำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน 

          

๑. ประเมินตำมตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ใน 
               ชวีิตประจ าวัน       
ตัวช้ีวัดที่ ๒ สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน   
ตัวช้ีวัดที่ ๓ สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ 
                ในแง่มุมต่างๆ          
ตัวช้ีวัดที่ ๔ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย  
ตัวช้ีวัดที่ ๕ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้งสรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ 
               สมเหตุสมผล         
 

๒. กรอกระดับคะแนนตำมเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ ลงในช่องกำรประเมินแต่ละครั้ง ตำมระดับคุณภำพ  
    โดยแบ่งเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้         
 ๓  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน/ จับประเด็น/ วิเคราะห์/ สรุป/ เขียน 
                 ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ        
 ๒  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  จับประเด็น/ วิเคราะห์/ สรุป/  
                           การเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ      
 ๑  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน จับประเด็น/ วิเคราะห์/ สรุป/ การเขียน
        ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ   
 ๐  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน จับประเด็น/ วิเคราะห์/ สรุป/  
                           การเขียนหรือผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
        

๓. สรุปผลกำรประเมินนักเรียนเป็นรำยบุคล ตำมพฤติกรรมส ำคัญตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ๓ ครั้งหรือตำม
ควำมเหมำะสมของตัวชี้วัด  โดยใช้ค่ำฐำนนิยม (MODE) ในกำรสรุปแต่ละตัวชี้วัดตำมจ ำนวนครั้งที่
ประเมิน          
๔. จำกข้อมูลในสรุปผลกำรประเมินนักเรียน และให้ระดับคุณภำพ แปลผลกำรประเมิน ดังนี้  
  ๓  หมำยถึง  ดีเยี่ยม     
  ๒  หมำยถึง  ดี     
  ๑  หมำยถึง  ผ่ำน     
  ๐  หมำยถึง  ไม่ผ่ำน     



   ๕๕ 

 
 

 

ตำรำงท่ี ๘  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวช้ีวัดที่ ๑   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           

 
ตำรำงท่ี ๙  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวช้ีวัดที่ ๒   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการ
อ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           
๕           

 
 
 
 
 
 
 
 



   ๕๖ 

 
 

 

ตำรำงท่ี ๑๐  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวชี้วัดที่ ๓   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน 
และสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           

 
ตำรำงท่ี ๑๑  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวชี้วัดที่ ๔   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้
จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓           
๔           

 
ตำรำงท่ี ๑๒  กำรกรอกข้อมูลพฤติกรรมตำมระดับคุณภำพ ตำมตัวชี้วัดที่ ๕   
               (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

เลขที่ 
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมส ำคัญ/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้งสรุป โดยมี
ข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 

ครั้งที่ประเมิน ๑ ๒ ๓ สรุป 
๑           
๒           
๓      



   ๕๗ 

 
 

 

ตำรำงท่ี ๑๓  แบบสรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน 

 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ตัวช้ีวัดที่ ผลกำรประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
สรุป 

ระดับคุณภำพ 
แปลผล 

๑                 
๒                 
๓                 
๔                 
๕                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๕๘ 

 
 

 

ตำรำงท่ี ๑๔  แบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน รวมตัวชี้วัดและครั้งที่ประเมิน 
 

แบบรายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
รายวิชา.................................................................................รหัสวิชา............................. .....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………../………… 

 

ที ่ ชื่อสกุล 
ประเมินครั้งที่ ๑ ประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินครั้งที่ ๓ 

สรุปผล 
ระดับ 

คุณภำพ 
ตช.๑ ตช.๒ ตช.๓ ตช.๔ ตช.๕ ตช.๑ ตช.๒ ตช.๓ ตช.๔ ตช.๕ ตช.๑ ตช.๒ ตช.๓ ตช.๔ ตช.๕ 

 ๑                                     
๒                                     
๓                                     
๔                                     
๕                                     
๖                                     
๗                                     
๘                                     
๙                                     

๑๐                                     
   



๕๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

๒.๓ กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด
นั้นต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ลักษณะต่างๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือน ามาประเมินและ
ตัดสิน ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้มี ๘ ประการ ได้แก่ 

๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒) ซื่อสัตย์สุจริต 
๓) มีวินัย 
๔) ใฝ่เรียนรู้ 
๕) อยู่อย่างพอเพียง 
๖) มุ่งม่ันในการท างาน 
๗) รักความเป็นไทย 
๘) มีจิตสาธารณะ 

การน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการดังกล่าว ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน  โดย
พิจารณาจาก นิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
เอกสารแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์ ก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
ภาพรวม (holistic rubrics) ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (holistic rubrics) : เป็นแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจาก
ภาพรวมการปฏิบัติ ซึ่งจะมีค าอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจนในแต่ละ
พฤติกรรมบ่งชี้ ของแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง ๘ ประการ ดังนี้ 

ระดับ ๓ ปฏิบัติตามหรือแสดงพฤติกรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้อย่างสม่ าเสมอ/ทุกครั้ง  
                      ได้ด้วยตนเอง 



๖๑ 

 

 

ระดับ ๒ ปฏิบัติตามหรือแสดงพฤติกรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้ โดยต้องมีการเตือน 
                        เป็นบางครั้ง 

ระดับ  ๑  ปฏิบัติตามหรือแสดงพฤติกรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้  โดยต้องมีการเตือน 
                        เป็นส่วนใหญ่ 
          ระดับ  ๐   ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่แสดงพฤติกรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้   
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ รักชำติ ศำสน ์กษัตริย ์
       ตัวช้ีวัด ๑.๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

       ๑.๒  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
       ๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
       ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

       ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ ๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๓ มีความสามัคคี ปรองดอง 

๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 

๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและ 
ปฏิบัติตนตามหลัก 
ของศาสนา 

๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
 

๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒ แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 



๖๒ 

 

 

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต 
       ตัวช้ีวัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

      ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
      ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 

๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัว 
ต่อการกระท าผิด 
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 

๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

 
ข้อที่ ๓ มีวินัย 
       ตัวช้ีวัด ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
       ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๓.๑ ปฏิบัติตาม ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ ของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 
 

๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิ 

 
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 
       ตัวช้ีวัด ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
                 ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
       ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 



๖๓ 

 

 

ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๔.๒ แสวงหาความรู้จากทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุป 
เป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
ข้อที่ ๕ อยู่อย่ำงพอเพียง 
       ตัวช้ีวัด ๕.๑. ด าเนินชีวติอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
                 ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบมีคุณธรรม 

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
อย่าง 
ประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่าง 
เหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่น กระท าผิดพลาด 

๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพ่ือ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบน
พ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
ยอมรับและ ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 



๖๔ 

 

 

ข้อที่ ๖ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
       ตัวช้ีวัด ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
                 ๖.๒ ท างานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 
 

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

๖.๒ ท างานด้วย ความเพียร พยายาม 
และ อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตาม 
เป้าหมาย 
 

๖.๒.๑ ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน 
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
ข้อที่ ๗ รักควำมเป็นไทย 
       ตัวช้ีวัด ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
                ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                ๗.๓ อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
       ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และมีความกตัญญูกตเวที 

๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 
๗.๑.๓ ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย 
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
๗.๒.๒ ชักชวน แนะน า ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

 
 
 



๖๕ 

 

 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
๗.๓ อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 

๗.๓.๑ น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
๗.๓.๓ แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
ข้อที่ ๘ มีจิตสำธำรณะ 
       ตัวช้ีวัด ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
                 ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
       ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
โดย ไม่หวังผลตอบแทน 
 

๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
๘.๑.๒ อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และ
ก าลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน 
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ 
สร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 

๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนชุมชน และสังคม 
 

๘.๒.๑ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน.............................................................................................................. 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๑  : รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์                                                                                                                             ต่อ   

ที ่
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ ๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธง

ชาติ ร้องเพลงชาติ และ

อธิบายความหมายของ

เพลงชาติได้ถูกต้อง 

๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ

และ หน้าที่พลเมืองดีของ

ชาติ 

๑.๑.๓ มีความสามัคคี 

ปรองดอง 

๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมที่สร้าง

ความสามัคคี ปรองดองที่

เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

ชุมชนและสังคม 

๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง 

ยกย่องความเป็นชาติไทย 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑                                                     

๒                                                     

๓                                                     

๔                                                     

๕                                                     



๖๗ 

 

 

ต่อ                                                           แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๑  : รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 

 
ที ่

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

สรุป
ระดับ

คุณภำพ 

๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑.๓.๑ เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

๑.๓.๒ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ 
ศาสนา ที่ตนนับถือ 

๑.๓.๓ เป็น
แบบอย่างที่ดี 
ของศาสนิกชน 

๑.๔.๑ เข้าร่วมและ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๑.๔.๒ แสดงความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 

๑.๔.๒ แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑                                                               

๒                                                               

๓                                                               

๔                                                               

๕                                                               



๖๘ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๒ : ซื่อสัตย์สุจริต 

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

สรุป
ระดับ

คุณภำพ 

๒.๑ ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อ ตนเองทั้งทางกาย  วาจา ใจ ๒.๒ ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อ ผู้อื่นท้ังทางกาย  วาจา ใจ  

๒.๑ ๑ ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 
และเป็นจริง  

๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดย
ค านึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด 

๒.๑.๓ ปฏิบัติตาม
ค ามั่นสญัญา 

๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 

๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๑                                                               

๒                                                               

๓                                                               

๔                                                               

๕                                                               

๖                                                               

๗                                                               



๖๙ 

 

 

 แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๓ : มีวินัย 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

สรุป 
ระดับ 

คุณภำพ 

๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

๓.๑ ๑ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของครอบครัว  โรงเรียน
และสังคม  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน  และรับผิดชอบในการท างาน 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑             

๒             

๓             

๔             

๕             

๖             

 



๗๐ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน........................................................... ................................................... 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๔ : ใฝ่เรียนรู้ 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

สรุป
ระดับ 

คุณภำพ 

๔.๑ ตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสมบันทึกความรู้วเิคราะห ์ สรุปเป็นองค์ความรู ้ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๔.๑.๑ต้ังใจเรียน ๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู้ 

๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยีต่าง 
ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก  และเลือกชื่อสื่อได้
อย่างเหมาะสม 

๔.๒.๒ บันทึกความรู้  
วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่
เรียนรู้  สรุปเป็นองค์ความรู ้

๔.๒.๓ ลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑                                                               

๒                                                               

๓                                                               

๔                                                               

๕                                                               



๗๑ 

 

 

                                                   แบบบนัทึกกำรสังเกตเพ่ือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน........................................................... ................................................... 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๕  : อยู่อย่ำงพอเพียง                                                                                                                              ต่อ   

ที ่
ชื่อ-สกุล 

     

๕.๑  ด าเนินชีวิตอย่าง พอประมาณ   มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง 
เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บ 
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้
เวลา อย่างเหมาะสม 

๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเก็บรักษา ดูแล อย่างดี 

๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจ
ด้วยความรอบคอบมีเหตุผล 

๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และ
ไม่ท าให้ผู้อื่น เดือดร้อนพร้อม
ให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท า
ผิดพลาด 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑                                          
๒                                          
๓                                          
๔                                          
๕                                          
๖                      



๗๒ 

 

 

ต่อ                                              แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๕  : อยู่อย่ำงพอเพียง 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

สรุป 
ระดับ 

คุณภำพ 

๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๕.๒.๑ วางแผนการเรียนการท างานและการใช้
ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ข้อมูลข่าวสาร 

๕.๒.๒ รู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดล้อมยอมรับ และปรับตัวเพ่ืออยู่ ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑             

๒             

๓             

๔             

๕             

๖             

 



๗๓ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๖  : มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

สรุป 
ระดับคณุภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่ ๖.๑    ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
ตัวช้ีวัดที ่ ๖.๒   ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้

งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

๖.๑.๒ ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน     การ
ท างานให้ส าเร็จ                                                                          

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง            

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรค
ในการท างาน 

๖.๒.๒ พยายาม
แก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างานให้ส าเร็จ 

๖.๒.๓ ช่ืนชมผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑                                 

๒                                 

๓                                 

๔                                 

๕                                 

๖                                 

๗                                 



๗๔ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๗  : รักควำมเป็นไทย                                                                                                                                 ต่อ   

ที ่
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ

มีความกตัญญูกตเวที 
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการ

สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๑.๑ แต่งกายและมี
มารยาทงดงามแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   

๗.๑.๒  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                            

๗.๑.๓ ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย             

๗.๒.๑ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม        

๗.๒.๒ ชักชวน  แนะน า  
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ
การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑                                                    

๒                                                    

๓                                                    

๔                                                    

๕                                                    

๖                                                    



๗๕ 

 

 

ต่อ                                                 แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน........................................................... ................................................... 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๗  : รักควำมเป็นไทย 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

สรุประดับ
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓  อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 

๗.๓.๑ น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้
เหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                  

๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย                                                      

๗.๓.๓  แนะน า มีส่วนร่วม ในการ
สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑                                 

๒                                 

๓                                 

๔                                 

๕                                 

๖                                 
 

 



๗๖ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.....................................................................ชั้น.....................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน........................................................... ................................................... 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  ๘  : จิตสำธำรณะ 

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

สรุป 
ระดับ คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเตม็ใจและพึงพอใจ 
ตัวช้ีวัดที ่ ๘.๒   เข้าร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน 

และสังคม 
๘.๑.๑   ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู
ท างานด้วย ความเตม็
ใจ 

๘.๑.๒ อาสาท างาน
ให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญา  ด้วยความ
สมัครใจ     

๘.๑.๓  แบ่งปัน
สิ่งของ ทรัพย์สินและ
อื่นๆ และช่วย
แก้ปัญหา  หรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อื่น         

๘.๒.๑  ดูแล รักษา           
สาธารณสมบัติ และ
สิ่งแวดล้อม ด้วย
ความเตม็ใจ 

๘.๒.๒ เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อแก้ปัญหา  หรือ ร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวม ตาม
สถานการณ์ที่เกิด ขึ้น
ด้วยความกระตือรือร้น 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๑                                 

๒                                 

๓                                 

๔                                 

๕                                 



๗๗ 

 

 

แบบสรุปกำรสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน....................................................................ชั้น..................................................................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ................................................... 

รำยวิชำ.....................................................................รหัสวิชำ..................................  ชื่อผู้ประเมิน..........................................................................................................  

ที ่ ชื่อ-สกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภำพ 
รักชำติ 
ศำสน์ 
กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์
สุจริต 

 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่ำง
พอเพียง 

มุ่งม่ันใน
กำรท ำงำน 

รักควำม
เป็นไทย 

จิต
สำธำรณะ 

๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           



๗๘ 

 

 

๒.๔ กำรประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 

 
 

๑. ประเมินตำมตัวชี้วัดตำมค่ำนิยมคนไทย ๑๒ ประกำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖ 
         ค่านิยมข้อที่ ๑   มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
         ค่านิยมข้อที่ ๒   ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
         ค่านิยมข้อที่ ๓   กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
         ค่านิยมข้อที่ ๔   ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
         ค่านิยมข้อที ่๕   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
         ค่านิยมข้อที่ ๖   มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น 
         ค่านิยมข้อที่ ๗   เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
         ค่านิยมข้อที่ ๘   มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
         ค่านิยมข้อที่ ๙   มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
         ค่านิยมข้อที่ ๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ     
                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
         ค่านิยมข้อที่ ๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส มีความ  
                             ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
         ค่านิยมข้อที่ ๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๒. เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ โดยแบ่งดังนี้ 
    ข้อที่ ๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้ำแถว ยืนตรง เคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ 
                 ๐  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
                 ๑  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
                 ๒  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
                 ๓  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำที่ตนนับถือ 
                 ๐  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
                 ๑  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา           
                                  ตามโอกาส 

       ๒  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
                                  อย่างสม่ าเสมอ   



๗๙ 

 

 

 
                 ๓  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
                                 อย่างสม่ าเสมอและเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันส ำคัญท่ีเกี่ยวกับกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
                 ๐  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                 ๑  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 
                 ๒  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชน 
                                  จัดขึ้น 
                 ๓  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน 
                                  พระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 
 

     ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทนมีอุดมกำรณ์ในสิ่งท่ีดีงำมเพื่อส่วนรวม 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๒.๑  ประพฤติปฏิบัติตำมควำมเป็นจริงที่แสดงถึงกำรยึดม่ัน 
                 ๐  หมายถึง  ประพฤติไม่ตรงตามความเป็นจริงให้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง และ 
                                 ไม่ยอมรับเมื่อกระท าผิด 
                 ๑  หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเป็นจริง  แต่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ยอมรับ 
                                 เมื่อกระท าผิด 
                 ๒  หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเป็นจริง  ให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง  ยอมรับ 
                                  เมื่อกระท าผิดบางครั้ง 
                 ๓  หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงให้  ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง  ยอมรับ             
                                  เมื่อกระท าผิดเสมอและเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๒.๒  เสียสละก ำลังกำย  ทรัพย์  สติปัญญำในกำรช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม 

   ๐  หมายถึง  ไม่เสียสละก าลังกาย  ทรัพย์  สติปัญญาในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
                   ทุกโอกาส 
   ๑  หมายถึง  เสียสละก าลังกาย  ทรัพย์  สติปัญญาในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้ง 
                    เมื่อร้องขอ 
   ๒  หมายถึง  เสียสละก าลังกาย  ทรัพย์  สติปัญญาในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมทุกครั้ง      
                   ด้วยความสมัครใจ 
   ๓  หมายถึง  เสียสละก าลังกาย ทรัพย์  สติปัญญาในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้ง 
                   ด้วยความสมัครใจและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 



๘๐ 

 

 

 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๒.๓  ควบคุมตนเองเม่ือประสบควำมยำกล ำบำกและไม่ก่อให้เกิด 
ควำมเสียหำย 

 ๐  หมายถึง  ไม่สามารถควบคุมตนเองได้  เมื่อประสบ ความยากล าบากท าให้เกิด  
                    ความเสียหาย 
 ๑  หมายถึง  ควบคุมตนเองได้เมื่อประสบความยากล าบากแต่ยังเกิดความเสียหาย 
 ๒  หมายถึง  ควบคุมตนเองได้เมื่อประสบความยากล าบากและไม่เกิดความเสียหาย 
 ๓  หมายถึง  ควบคุมตนเองได้เมื่อประสบความยากล าบากและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

ข้อที่ ๓  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๓.๑  รู้จักบุญคุณพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์และผู้มีพระคุณ 
                 ๐  หมายถึง ไม่แสดงความเคารพรัก  ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
                 ๑  หมายถึง แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
                                 เป็นบางครั้ง 
                 ๒  หมายถึง แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
                                ทกุครั้ง 
                 ๓  หมายถึง แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
                                ทกุครั้งและเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๓.๒  เอำใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภำรกิจกำรงำน ปฏิบัติตนตำมค ำสั่งสอน 
                 ๐  หมายถึง  ไม่เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงานไม่ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน 
                 ๑  หมายถึง  เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงานและปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนบางครั้ง 
                 ๒  หมายถึง  เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนที่ถูกต้องและ 
                                  เหมาะสมทุกครั้ง 
                 ๓  หมายถึง  เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน และปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนที่ถูกต้อง           
                                  เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๓.๓  ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
                 ๐  หมายถึง  ไม่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
                 ๑  หมายถึง  ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
                 ๒  หมายถึง  ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ   
                                 เป็นที่ยอมรับ 
                 ๓  หมายถึง  ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ  
                                 เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 



๘๑ 

 

 

 
ข้อที่  ๔  ใฝ่หำควำมรู้  หม่ันศึกษำเล่ำเรียน  ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๔.๑  แสวงหำควำมรู้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
                 ๐  หมายถึง  ไม่แสวงหาความรู้ 
                 ๑  หมายถึง  แสวงหาความรู้ทางตรงและทางอ้อม เมื่อได้รับมอบหมายเท่านั้น 
                 ๒  หมายถึง  แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง 
                 ๓  หมายถึง  แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้  ๔.๒  มุ่งม่ัน  ตั้งใจ  เพียรพยำยำมในกำรศึกษำและปฏิบัติงำน 
                ๐  หมายถึง ไม่ตั้งใจในการศึกษาและปฏิบัติงาน 
                ๑  หมายถึง  มุ่งม่ันตั้งใจในการศึกษาและปฏิบัติงาน 
                ๒  หมายถึง  มุ่งมั่นตั้งใจ  เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน 
                ๓  หมายถึง  มุ่งมั่นตั้งใจ  เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงานจนเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๔.๓  แก้ปัญหำและพัฒนำสิ่งใหม่ๆ  จนบรรลุผลส ำเร็จ 
                ๐  หมายถึง  แก้ปัญหาไม่ได้ 
                ๑  หมายถึง  แก้ปัญหาและพยายามพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 

      ๒  หมายถึง  แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้ 
      ๓  หมายถึง  แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

 ข้อที่  ๕  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
         พฤติกรรมบ่งชี้  ๕.๑  เข้ำร่วมโครงกำร  หรือกิจกรรมที่เป็นไทย 
                ๐  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
                ๑  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
                ๒  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
                ๓  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้  ๕.๒  ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
                ๐  หมายถึง  ใช้ภาษาไทยได้ไม่ถูกต้อง 
                ๑  หมายถึง  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเลือกใช้สินค้าไทย 
                ๒  หมายถึง  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  เลือกใช้สินค้าไทยและแสดงกริยามารยาทไทย 
                                อยา่งสม่ าเสมอ 
                ๓  หมายถึง  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  เลือกใช้สินค้าไทย  แสดงกิริยามารยาทไทย  
                                 จนเป็นแบบอย่างที่ดี 
                               
 



๘๒ 

 

 

 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๕.๓  อนุรักษ์  สืบทอดวัฒนธรรมไทย 
                ๐  หมายถึง  ไม่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
                ๑  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
                ๒  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
                ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตนและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยจนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ข้อที่  ๖  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๖.๑  ประพฤติตนตำมหลักศีลธรรมอันดีงำม 
                ๐  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาที่นับถือ 
                ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
                ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรม  ของศาสนาที่ตนนับถือด้วยความสมัครใจ 
                ๓  หมายถึง  ปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมของ  ศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ าเสมอจนเป็น  
                                  แบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๖.๒  ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกำ  ข้อตกลง กฎระเบียบสถำนศึกษำ 
                ๐  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติตนตามกติกา  ข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา 
                ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา  ข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา 
                                 เมื่อถูกร้องขอ 
                ๒  หมายถึง ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา  ข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา 
                                 ด้วยความสมัครใจ                             
                ๓ หมายถึง  ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกาข้อตกลง  กฎระเบียบของ 
                                สถานศึกษาจนเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๖.๓  หวังดี  โอบอ้อมอำรี  ช่วยเหลือผู้อ่ืนตำมโอกำส 
                ๐  หมายถึง  ไม่หวังดี  โอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่นเลย 
                ๑  หมายถึง  หวังดี  โอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ 
                ๒  หมายถึง  หวังดี  ชักชวนให้ผู้อ่ืนมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น 
                ๓  หมายถึง  หวังดี  ชักชวนให้ผู้อ่ืน  มีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๖.๔  ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟื้อและช่วยเหลือผู้อ่ืน 
                ๐  หมายถึง  ไม่ให้  ไม่แบ่งปัน  ไม่เอ้ือเฟ้ือ  ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น 
                ๑  หมายถึง  ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นบางครั้ง 
                ๒  หมายถึง  ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจ า 
                ๓  หมายถึง  ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจ าและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 



๘๓ 

 

 

ข้อที่  ๗  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๗.๑  เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชำธิปไตยและพระมหำกษัตริย์ 
                ๐  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
                ๑  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อถูกร้องขอ 
                ๒  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
                ๓  หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๗.๒  เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน 
                ๐  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
                ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองบางครั้ง 
                ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
                ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ 
                                เปน็แบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๗.๓  ปฏิบัติตนตำมระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                ๐  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                ๑  หมายถึง  ยอมรับการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น      
                                 ประมุข 
                ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                ๓  หมายถึง  รับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามสังคม  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
                                 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อที่  ๘  มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๘.๑  ประพฤติตนตรงต่อเวลำ 
                ๐  หมายถึง  ไม่เข้าห้องเรียนและไม่ส่งงาน 
                ๑  หมายถึง  เข้าห้องเรียนและไม่ส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
                ๒  หมายถึง  เข้าห้องเรียนและส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
                ๓  หมายถึง  เข้าห้องเรียนและส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนดทุกครั้งและเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๘.๒  ประพฤติตนตำมค ำสั่ง  หรือข้อบังคับของสถำนศึกษำ 
                ๐  หมายถึง  ไม่ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับของสถานศึกษา 
                ๑  หมายถึง  ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับของสถานศึกษาบางครั้ง 
                ๒  หมายถึง  ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับของสถานศึกษาเป็นประจ า 
                ๓  หมายถึง  ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับของสถานศึกษาเป็นประจ าด้วย 
                                ความสมัครใจและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 



๘๔ 

 

 

         พฤติกรรมบ่งชี้ ๘.๓  มีควำมเคำรพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
                ๐  หมายถึง  ไม่มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
                ๑  หมายถึง  มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
                ๒  หมายถึง  มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
                ๓  หมายถึง  มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ข้อที่  ๙  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จ-พระเจ้ำอยู่หัว 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๙.๑  คิดดี  พูดดี  ท ำดี 
                ๐  หมายถึง  คิดไม่ดี  พูดไม่ดี  ท าไม่ดี 
                ๑  หมายถึง  คิดดี  พูดดี  ท าดี 
                ๒  หมายถึง  คิดดี  พูดดี  ท าดีทุกครั้ง 
                ๓  หมายถึง  คิดดี  พูดดี  ท าดีทุกครั้งและเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๙.๒  ประพฤติตนสุภำพ  เรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน 
                ๐  หมายถึง  ไม่สุภาพเรียบร้อยและไม่อ่อนน้อมถ่อมตน  
                ๑  หมายถึง  สุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตนบางครั้ง 
                ๒  หมายถึง  สุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตนทุกครั้ง 
                ๓  หมายถึง  สุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตนทุกครั้งและเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๙.๓  ประพฤติตนรอบคอบ 
                ๐  หมายถึง  ไม่ประพฤติตนรอบคอบตามวัย 
                ๑  หมายถึง  ประพฤติตนรอบคอบตามวัยบางครั้ง 
                ๒  หมายถึง  ประพฤติตนรอบคอบตามวัยอย่างสม่ าเสมอ 
                ๓  หมายถึง  ประพฤติตนรอบคอบตามวัยอย่างสม่ าเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนว 
                                 พระราชด ารัสฯ 
 

ข้อที่  ๑๐  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย
จ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเม่ือมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๐.๑  ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง 
                ๐  หมายถึง  ใช้วัสดุไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสมกับงาน 
                ๑  หมายถึง  ใช้วัสดุถูกต้อง  เหมาะสมกับงาน  
                ๒  หมายถึง  ใช้วัสดุถูกต้อง  เหมาะสมกับงานและเกิดประโยชน์ 
                ๓  หมายถึง  ใช้วัสดุถูกต้อง  เหมาะสมกับงาน เกิดประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
                                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๘๕ 

 

 

        พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๐.๒  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
                ๐  หมายถึง  ไม่เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน  
                ๑  หมายถึง  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
                ๒  หมายถึง  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสม่ าเสมอ 
                ๓  หมายถึง  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินทุกครั้งและเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๐.๓  ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
                ๐  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ๑  หมายถึง  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายบางครั้ง 
                ๒  หมายถึง  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งอย่างมีคุณภาพ 
                ๓  หมายถึง  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งอย่างมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
ข้อที่  ๑๑  มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำยและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำหรือกิเลส มีควำมละอำย 
             เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๑.๑  ดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำยตำมสุขอนำมัย 
                ๐  หมายถึง  ไม่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 
                ๑  หมายถึง  ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 
                ๒  หมายถึง  ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัยสม่ าเสมอ 
                ๓  หมายถึง  ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัยทุกครั้งจนเป็นนิสัย 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๑.๒  ไม่เกี่ยวข้องกับอบำยมุข 
                ๐  หมายถึง  เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
                ๑  หมายถึง  ไม่เก่ียวข้อง  ไม่ใส่ใจ ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ห่างไกลอบายมุข 
                ๒  หมายถึง  ไม่เก่ียวข้อง  แต่ใส่ใจและชักชวนผู้อ่ืนให้ห่างไกลอบายมุข 
                ๓  หมายถึง  ไม่เก่ียวข้อง  แต่ใส่ใจ  ชักชวนและเป็นแกนน าผู้อื่นให้ห่างไกลอบายมุข 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๑.๓  ไม่น ำทรัพย์สินผู้อ่ืนเป็นของตน 
                ๐  หมายถึง  น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
                ๑  หมายถึง  ไม่น าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง 
                ๒  หมายถึง  ไม่น าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนเองและดูแลทรัพย์สินของผู้อื่น 
                ๓  หมายถึง  ไม่น าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง ดูแลทรัพย์สินของผู้อ่ืนและส่วนรวม 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๑.๔  หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 
                ๐  หมายถึง  ไม่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 
                ๑  หมายถึง  หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 
                ๒  หมายถึง  หลีกเลี่ยงแหล่งมั่วสุม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขโดยใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า 
                ๓  หมายถึง  หลีกเลี่ยงแหล่งมั่วสุม  ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขโดยใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า  



๘๖ 

 

 

                                  และชักชวนเพื่อนห่างไกลจากแหล่งมั่วสุมและอบายมุข 
ข้อที่  ๑๒  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๒.๑  มีจิตอำสำ  อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
                ๐  หมายถึง  ไม่มีจิตอาสาและไม่อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
                ๑  หมายถึง  มีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
                ๒  หมายถึง  มีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 
                ๓  หมายถึง  มีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 
                                  โดยไม่หวังผลประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
         พฤติกรรมบ่งชี้ ๑๒.๒  เสียสละควำมสุขส่วนตนเพื่อท ำประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ๆ 
                ๐  หมายถึง  ไม่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
                ๑  หมายถึง  เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเป็นครั้งคราว 
                ๒  หมายถึง  เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
                ๓  หมายถึง  เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอด้วย 
                                 ความสมัครใจและเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓. วิธีกำรกรอกคะแนน 
    ๓.๑ การกรอกแบบบันทึกการสังเกตเพ่ือประเมินค่านิยม ๑๒ ประการ 
          ๓.๑.๑  การประเมินแบ่งเป็น  ๓  ครั้ง (หรือตามข้อตกลงที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม) 
          ๓.๑.๒  กรอกคะแนนตามระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  ๒  
          ๓.๑.๓  การคิดร้อยละ  

                                 รอ้ยละ  หมายถึง  
ต่ละขอ้แนนเต็มในแผลรวมของคะ

๑๐๐ รวมคะแนน  

                    เช่น  ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  ข้อที่  ๑  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
                    เด็กชายรักดี  เรียนดี  ได้คะแนนรวม  ๑๘  คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด  ๒๗ คะแนน 

                                 รอ้ยละ  หมายถึง      =                                       

          ๓.๑.๔  การแปลผลระดับคุณภาพ 
ระดับร้อยละ ระดับคุณภำพ 

๐ – ๔๙ ๐ 
๕๐ – ๖๙ ๑ 
๗๐ – ๗๙ ๒ 
 ๘๐  ขึ้นไป ๓ 

                                  
 



๘๗ 

 

 

   ๓.๒  การกรอกแบบรายงานผลการประเมินค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
          ๓.๒.๑  น าระดับคุณภาพที่ได้จากการประเมินของแต่ละครั้งจากแบบบันทึกการสังเกตเพ่ือประเมิน
ค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประการ  กรอกลงในแบบรายงานผลการประเมินค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒  
ประการ   
    ๓.๓  การกรอกแบบสรุปผลการประเมินค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประการ   
          ๓.๓.๑  น าระดับคุณภาพจากแบบบันทึกการสังเกตเพ่ือประเมินค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒ ประการ 
ในแต่ละข้อมากรอกลงในแบบสรุปผลการประเมินค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ  ของนักเรียนแต่ละคน 
          ๓.๓.๒  สรุประดับคุณภาพผลการประเมินค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประการ  รายบุคคลตามค่า
ฐานนิยม  (Mode)  ที่ปรากฏ 
          ๓.๓.๓  ในกรณีที่ค่าฐานนิยม  (Mode)  เท่ากันหลายค่า  ให้เลือกค่าฐานนิยม  (Mode)  ที่มีค่า
มากที่สุดในการสรุประดับคุณภาพของผู้เรียน  เช่น  เด็กชายรักดี  เรียนดี  มีระดับคุณภาพ 
 

                        ๓   ๓   ๓   ๒   ๓   ๒   ๓   ๒    ๒   ๒    ๑    ๑     
                   แสดงว่า  เด็กชายรักดี  เรียนดี  ซึ่งมีระดับคุณภาพ  ๓  จ านวน  ข้อและระดับคุณภาพ  ๒  
จ านวน  ๕  ข้อ  ให้สรุประดับคุณภาพเป็น  ๓   
 

๔.  สรุปผลกำรประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประกำร  โดยให้ระดับคุณภาพและแปลผล  ดังนี้ 
              

ระดับคุณภำพ แปลผล 
๓ ดีเยี่ยม 
๒ ดี 
๑ พอใช้ 
๐ ปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน...................................................... ชั้น................... ภำคเรียนที่............ ปีกำรศึกษำ................... 
รำยวิชำ................................................................................ รหัสวิชำ........................................................ 
ค่ำนิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประกำร  ข้อที่  ๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

              

ที ่
ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

๑.๑ ร่วม
กิจกรรมเข้า
แถว ยืนตรง 
เคารพธงชาติ 
ร้องเพลงชาติ 

๑.๒ ร่วม
กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

๑.๓ ร่วมกิจกรรม
วันส าคัญท่ี
เกี่ยวกับการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
๑๙                           
๒๐                           

 



๘๙ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน......................................................... ชั้น................... ภำคเรียนที.่........... ปีกำรศึกษำ................... 
รำยวิชำ................................................................................... รหัสวิชำ........................................................ 
ค่ำนิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประกำร  ข้อที่  ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
              

ที ่
ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

๒.๑ ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
ความเป็นจริง
ที่แสดงถึงการ
ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง 
ยอมรับผลการ
กระท าของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

๒.๒ เสียสละ
ก าลังกาย 
ทรัพย์ 
สติปัญญาใน
การช่วยเหลือ
ผู้อื่น และ
สังคม 

๒.๓ ควบคุม
ตนเองเมื่อ
ประสบความ
ยากล าบาก
และไม่ก่อ ให้
เกิดความ
เสียหาย 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
   

๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
 



๙๐ 

 

 

 
แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
โรงเรียน......................................................... ชั้น................... ภำคเรียนที.่........... ปีกำรศึกษำ................... 
รำยวิชำ................................................................................... รหัสวิชำ........................................................ 
ค่ำนิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประกำร  ข้อที่  ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
              

ที ่
ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

๓.๑ รู้จักบุญคุณ
พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และ ผู้มี
พระคุณ 

๓.๒ เอาใจใส่ 
ดูแลช่วยเหลือ
ภารกิจ การงาน 
ปฏิบัติตน ตาม
คาสั่งสอนที่
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

๓.๓ ตอบแทน
บุญคุณของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์
และ ผู้มีพระคุณ 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
   

๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
๑๙                           
๒๐                           
๒๑                           



๙๑ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน........................................................ชั้น...................ภำคเรียนที.่...........ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ................................................................................รหัสวิชำ........................................................ 
ค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร ข้อที่ ๔. ใฝ่หำควำมรู้ หม่ันศึกษำเล่ำเรียน  ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
              

ที ่
ชื่อ – สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 
ร้อ

ยล
ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ๔.๑ แสวงหา
ความรู้ทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม 

๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ
เพียรพยายามใน
การศึกษาและ
ปฏิบัติงาน 

๔.๓ แก้ปัญหา 
และพัฒนาสิ่ง
ใหม่ๆ จน
บรรลุผลส าเร็จ 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
   

๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
๑๙                           
๒๐                           
๒๑                           
๒๒                           
๒๓                           
๒๔                           
๒๕                           
๒๖                           



๙๒ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน........................................................ชั้น...................ภำคเรียนที.่...........ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ................................................................................รหัสวิชำ........................................................ 
ค่ำนิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประกำร  ข้อที่  ๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
              

ที ่
ชื่อ – สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ๕.๑  เข้าร่วม
โครงการ  หรือ
กิจกรรมที่เป็น
ไทย 

๕.๒  
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

๕.๓  อนุรักษ์  
สืบทอด
วัฒนธรรมไทย 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
๑๙                           
๒๐                           
๒๑                           
๒๒                           
๒๓                           
๒๔                           
๒๕                           
๒๖                           



๙๓ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน........................................................ชั้น................... ภำคเรียนที่............ ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ................................................................................ รหัสวิชำ......................................................... 
ค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร  ข้อที่ ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน   

                 

ที ่
ชื่อ – สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

๖.๑ 
ประพฤติ
ตนตาม
หลัก
ศีลธรรม
อันดีงาม 

๖.๒ 
ปฏิบัติโดย
ยึดตาม
กติกา 
ข้อตกลง/
กฎ/
ระเบียบ
ของ
สถานศึกษา 

๖.๓ หวัง
ดีโอบอ้อม
อารี
ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ตาม
โอกาส 

๖.๔ ให้ 
แบ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือ 
และ
ช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
   

๑                                 
๒                                 
๓                                 
๔                                 
๕                                 
๖                                 
๗                                 
๘                                 
๙                                 

๑๐                                 
๑๑                                 
๑๒                                 
๑๓                                 
๑๔                                 
๑๕                                 
๑๖                                 
๑๗                                 
๑๘                                 
๑๙                                 
๒๐                                 
 



๙๔ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.......................................................ชั้น................... ภำคเรียนที่............ ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ....................................................... ........................ รหัสวิชำ......................................................... 
ค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร  ข้อที่  ๗. เข้ำใจเรียนรูก้ำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
              

ที ่
ชื่อ – สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

๗.๑ เข้าร่วม
กิจกรรม
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๗.๒ เคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน 

๗.๓ ปฏิบัติตน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
๑๙                           
๒๐                           
๒๑                           



๙๕ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.......................................................ชั้น................... ภำคเรียนที่............ ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ....................................................... ........................ รหัสวิชำ......................................................... 
ค่ำนิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประกำร  ข้อที่  ๘. มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพ
ผู้ใหญ่ 
              

ที ่
ชื่อ – สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ๘.๑ ตรงต่อเวลา ๘.๒ ประพฤติ
ตรงตามคาสั่ง
หรือข้อบังคับ
ของสถานศึกษา 

๘.๓ เคารพและ
นอบน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
๑๙                           
๒๐                           



๙๖ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.......................................................ชั้น................... ภำคเรียนที่............ ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ....................................................... ........................ รหัสวิชำ......................................................... 
ค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร  ข้อที่  ๙. มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของ
พระบำทสมเด็จ-พระเจ้ำอยู่หัว 
              

ที ่
ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

๙.๑ คิดดี พูดดี 
ท าดี 

๙.๒ สุภาพ 
เรียบร้อย อ่อน
น้อมถ่อมตน 
ตามสถานภาพ
และกาลเทศะ 

๙.๓ รอบคอบ
เหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์
และบทบาท
ของตนเองตาม
แนวพระราช
ด ารัสฯ 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
   

๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
๑๙                           
๒๐                           

 



๙๗ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน...................................................ชั้น................... ภำคเรียนที่............ ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ............................................................................. รหัสวิชำ........................................................ 
ค่ำนิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประกำร  ข้อที่  ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอ
กินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
              

ที ่
ชื่อ – สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

๑๐.๑ ใช้วัสดุ
ถูกต้องพอเพียง
และเหมาะสม
กับงาน 

๑๐.๒ เก็บออม
ถนอมใช้
ทรัพย์สิน สิ่งของ
ให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า 

๑๐.๓ ปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้ รับ
มอบหมายส าเร็จ
ตามก าหนดโดย
ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
 

๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

๑๐                           
๑๑                           
๑๒                           
๑๓                           
๑๔                           
๑๕                           
๑๖                           
๑๗                           
๑๘                           
๑๙                           
๒๐                           



๙๘ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน.......................................................ชั้น................... ภำคเรียนที่............ ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ....................................................... ........................ รหัสวิชำ......................................................... 
ค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร ข้อที่ ๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจ
ฝ่ำยต่ ำหรือกิเลส มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

                 

ล าดั
บที ่

ชื่อ – สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 
ร้อ

ยล
ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ๑๑.๑ ดูแล 
รักษาสุขภาพ

ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

๑๑.๒ ไม่
เกี่ยวข้อง
กับอบายมุข 

๑๑.๓ ไม่นา
ทรัพย์สิน
ของผู้อื่นเป็น
ของตนเอง 

๑๑.๔ 
หลีกเลี่ยง
แหล่งมั่วสุม 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑                                 
๒                                 
๓                                 
๔                                 
๕                                 
๖                                 
๗                                 
๘                                 
๙                                 

๑๐                                 
๑๑                                 
๑๒                                 
๑๓                                 
๑๔                                 
๑๕                                 
๑๖                                 
๑๗                                 
๑๘                                 
๑๙                                 
๒๐                                 



๙๙ 

 

 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒ ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน......................................................ชั้น................... ภำคเรียนที.่........... ปีกำรศึกษำ.................... 
รำยวิชำ....................................................... ........................ รหัสวิชำ......................................................... 
ค่ำนิยมหลักคนไทย  ๑๒ ประกำร  ข้อที่  ๑๒. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติ
มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 

           

ล าดั
บที ่

ชื่อ – สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้/ครั้งที่ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 

๑๒.๒ เสียสละ
ความสุข ส่วนตน เพ่ือ
ท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

ประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
 

๑           ๒           ๓           ๔           ๕           ๖           ๗           ๘           ๙           ๑๐           ๑๑           ๑๒           ๑๓           ๑๔           
๑๕           ๑๖           ๑๗           ๑๘           ๑๙           ๒๐           ๒๑           ๒๒           ๒๓           ๒๔           ๒๕           



๑๐๐ 

 

 

แบบรำยงำนผลกำรประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒  ประกำร  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
โรงเรียน.....................................................................ชั้น............................ภาคเรียนที่..... .............ปีการศึกษา.......................... 

รายวิชา.....................................................................รหัสวิชา.................................. 
ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................  

 

ที่ ชื่อ-สกุล 

 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที ่๒ ครั้งที ่๓ 

ค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒  ประกำรข้อท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑
๐ 

๑
๑ 

๑
๒ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑
๐ 

๑
๑ 

๑
๒ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑
๐ 

๑
๑ 

๑
๒ 

๑                                      
๒                                      
๓                                      
๔                                      
๕                                      
๖                                      
๗                                      
๘                                      
๙                                      

 



๑๐๑ 

 

 

แบบสรุปผลกำรประเมินค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒  ประกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียน...................................................ชั้น.................ภำคเรียนที่..................ปีกำรศึกษำ....................... 
รำยวิชำ..........................................................รหัสวิชำ........................... 

      
ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................ 

      
               
ที ่ ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภำพค่ำนิยมหลักคนไทย ๑๒  ประกำรข้อที่   สรุป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               

๑๐               
๑๑               
๑๒               
๑๓               
๑๔               
๑๕               
๑๖               
๑๗               
๑๘               
๑๙               
๒๐               
๒๑               
๒๒               
๒๓               
๒๔               
๒๕               
๒๖               
๒๗               
๒๘               
๒๙               
๓๐               
๓๑               
๓๒               
๓๓               
๓๔               

 



๑๐๒ 

 

 

 ค ำอธิบำย  ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้  ดังนี้ 
รำยกำรประเมินข้อที่ ๑  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑.๑  ร่วมกิจกรรมเข้าแถว  ยืนตรงเคารพธงชาติ 
ร้องเพลงชาติ 

๐ :: ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
๑ :: เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
๒ :: เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
๓ :: เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและเป็น 
      แบบอย่างที่ดี 

๑.๒  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตน 
นับถือ 

๐ :: ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑ :: เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ   
      และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
      ตามโอกาส 
๒ :: เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ   
      และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
      อย่างสม่ าเสมอ   
๓ :: เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ   
      และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
      อย่างสม่ าเสมอและเป็นตัวอย่างที่ดี 
      ของศาสนิกชน 

๑.๓  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๐ :: ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ 
๑ :: เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๒ :: เข้าร่วมกจิกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชน 
     จัดขึ้น 
๓ :: เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัด 
      กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์   
      ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

 
 
 



๑๐๓ 

 

 

รำยกำรประเมินข้อที่ ๒  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๒.๑  ประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริงที่แสดง
ถึงการยึดมั่น 

๐ :: ประพฤติไม่ตรงตามความเป็นจริงให้ข้อมูล 
      ไม่ตรงตามความเป็นจริงและไม่ยอมรับ 
      เมื่อกระท าผิด 
๑ :: ประพฤติตรงตามความเป็นจริง แต่ให้ข้อมูล  
      คลาดเคลื่อนและไม่ยอมรับเมื่อกระท าผิด 
๒ :: ประพฤติตรงตามความเป็นจริง  ให้ข้อมูล 
      ตรงตามความเป็นจริง  ยอมรับเมื่อกระท า 
      ผิดบางครั้ง 
๓ :: ประพฤติตรงตามความเป็นจริงให้  ข้อมูล 
      ตรงตามความเป็นจริง  ยอมรับเมื่อกระท า 
      ผิดเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

๒.๒  เสียสละก าลังกาย  ทรัพย์  สติปัญญา      
ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 

๐ :: ไม่เสียสละก าลังกาย  ทรัพย์  สติปัญญา 
      ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกโอกาส 
๑ :: เสียสละก าลังกาย  ทรัพย์  สติปัญญาในการ 
     ชว่ยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้งเมื่อร้องขอ 
๒ :: เสียสละก าลังกาย  ทรัพย์  สติปัญญาในการ 
      ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้ง 
      ด้วยความสมัครใจ 
๓ :: เสียสละก าลังกาย ทรัพย์  สติปัญญาในการ 
      ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้งด้วยความ 
      สมัครใจและเป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓  ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากล าบาก      
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

๐ :: ไม่สามารถควบคุมตนเองได้  เมื่อประสบ  
      ความยากล าบากท าให้เกิดความเสียหาย 
๑ :: ควบคุมตนเองได้เมื่อประสบความ 
      ยากล าบากแต่ยังเกิดความเสียหาย 
๒ :: ควบคุมตนเองได้เมื่อประสบความ 
      ยากล าบากและไม่เกิดความเสียหาย 
๓ :: ควบคุมตนเองได้เมื่อประสบความ  
      ยากล าบากและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 



๑๐๔ 

 

 

รำยกำรประเมินข้อที่ ๓  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๓.๑  รู้จักบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครองครูบาอาจารย์
และผู้มีพระคุณ 

๐ :: ไม่แสดงความเคารพรัก  ไม่เชื่อฟังพ่อแม่  
      ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
๑ :: แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่  
      ผู้ปกครอง 
      ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นบางครั้ง 
๒ :: แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่ 
      ผู้ปกครอง   
      ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกครั้ง 
๓ :: แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่ 
      ผู้ปกครอง   
      ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกครั้ง 
      และเป็นแบบอย่างที่ดี 

๓.๒  เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน      
ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน 

๐ :: ไม่เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน  
      ไม่ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน 
๑ :: เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน 
      และปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนบางครั้ง 
๒ :: เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน  
      ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนที่ถูกต้อง 
      และเหมาะสมทุกครั้ง 
๓ :: เอาใจใส่  ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน  
      และปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนที่ถูกต้อง  
      เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี 

๓.๓  ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่  ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 

๐ :: ไม่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  
      ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
๑ :: ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง   
      ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
๒ :: ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง   
      ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ   
      เป็นที่ยอมรับ 
 



๑๐๕ 

 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๓ :: ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง   
      ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นที่ยอมรับ  
      มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
รำยกำรประเมินข้อที่ ๔  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน  ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๔.๑  แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ๐ :: ไม่แสวงหาความรู้ 

๑ :: แสวงหาความรู้ทางตรงและทางอ้อม  
      เมื่อได้รับมอบหมายเท่านั้น 
๒ :: แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
      ด้วยตนเอง 
๓ :: แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
      ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดี 

๔.๒  มุ่งม่ัน  ตั้งใจ  เพียรพยายามในการศึกษา      
และปฏิบัติงาน 

๐ :: ไม่ตัง้ใจในการศึกษาและปฏิบัติงาน 
๑ :: มุ่งม่ันตั้งใจในการศึกษาและปฏิบัติงาน 
๒ :: มุ่งม่ันตั้งใจ  เพียรพยายามในการศึกษา 
      และปฏิบัติงาน 
๓ :: มุ่งม่ันตั้งใจ  เพียรพยายามในการศึกษา 
      และปฏิบัติงานจนเป็นแบบอย่างที่ดี 

๔.๓  แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ จนบรรลุ      
ผลส าเร็จ 

๐ ::  แก้ปัญหาไม่ได้ 
๑ :: แก้ปัญหาและพยายามพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
๒ :: แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้ 
๓ :: แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  และเป็น 
      แบบอย่างที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

 

รำยกำรประเมินข้อที่ ๕  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๕.๑  เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย ๐ :: ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
๑ :: เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
๒ :: เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
๓ :: เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ  
      และเป็นแบบอย่างที่ดี 

๕.๒  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ๐ :: ใช้ภาษาไทยได้ไม่ถูกต้อง 
๑ :: ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเลือกใช้สินค้าไทย 
๒ :: ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  เลือกใช้สินค้าไทย 
      และแสดงกริยามารยาทไทยอย่างสม่ าเสมอ 
๓ :: ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  เลือกใช้ 
      สินค้าไทย  แสดงกิริยามารยาทไทย  
      จนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

๕.๓  อนุรักษ์  สืบทอดวัฒนธรรมไทย ๐ :: ไม่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม 
      และประเพณีไทย 
๑ :: มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม 
      และประเพณีไทย 
๒ :: มีความรู้ความเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรม 
      เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
๓ :: ปฏิบัติตนและอนุรักษ์วัฒนธรรม  
      และประเพณีไทยจนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

 

รำยกำรประเมินข้อที่ ๖  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๖.๑  ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม ๐ :: ไม่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคาสอน 
      ของศาสนาที่นับถือ 
๑ :: ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนา 
      ที่ตนนับถือ 
๒ :: ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรม  ของศาสนา 
      ที่ตนนับถือด้วยความสมัครใจ 
๓ :: ปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมของ  ศาสนา 
      ที่ตนนับถืออย่างสม่ าเสมอจนเป็น  
      แบบอย่างที่ดี 

๖.๒  ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลงกฎ       
ระเบียบสถานศึกษา 

๐ :: ไม่ปฏิบัติตนตามกติกา  ข้อตกลง  
      กฎระเบียบของสถานศึกษา 
๑ :: ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา  ข้อตกลง  
      กฎระเบียบของสถานศึกษาเมื่อถูกร้องขอ 
๒ :: ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา  ข้อตกลง  
      กฎระเบียบของสถานศึกษาด้วย 
      ความสมัครใจ 
๓ :: ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตาม 
      กติกาข้อตกลง  กฎระเบียบของสถานศึกษา 
      จนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

๖.๓  หวังดี  โอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่น      
ตามโอกาส 

๐ :: ไม่หวังดี  โอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่นเลย 
๑ :: หวังดี  โอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่น 
      ด้วยความสมัครใจ 
๒ :: หวังดี  ชักชวนให้ผู้อ่ืนมีจิตใจโอบอ้อมอารี 
      ช่วยเหลือผู้อื่น 
๓ :: หวังดี  ชักชวนให้ผู้อ่ืน  มจีิตใจโอบอ้อม 
      อารีช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นแบบอย่างที่ดี 

๖.๔  ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น 
 
 
 

๐ :: ไม่ให้  ไม่แบ่งปัน  ไม่เอ้ือเฟ้ือ  ไม่    
      ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
 



๑๐๘ 

 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
๖.๔  ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑ :: ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น 
      เป็นบางครั้ง 
๒ :: ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น 
      เป็นประจ า 
๓ :: ให้แบ่งปัน  เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น 
      เป็นประจ าและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
รำยกำรประเมินข้อที่ ๗  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                               ที่ถูกต้อง 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๗.๑  เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตย      
และพระมหากษัตริย์ 

๐ :: ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
๑ :: เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อถูกร้องขอ 
๒ :: เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
๓ :: เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
      และเป็นแบบอย่างที่ดี 

๗.๒  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ๐ :: ไม่ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
๑ :: ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
      บางครั้ง 
๒ :: ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
      ทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
๓ :: ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
      ทุกครั้งด้วยความสมัครใจและเป็น 
      แบบอย่างที่ดี 

๗.๓  ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
      อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 

๐ :: ไม่ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
      อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑ :: ยอมรับการปกครองในระบอบ  
      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
      ทรงเป็นประมุข 
๒ :: ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
      อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 



๑๐๙ 

 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๓ :: รับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามสังคม  ภายใต้ 
      การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 

รำยกำรประเมินข้อที่ ๘  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๘.๑  ประพฤติตนตรงต่อเวลา ๐ :: ไม่เข้าห้องเรียนและไม่ส่งงาน 
๑ :: เข้าห้องเรียนและไมส่่งงานตรงตามเวลา 
      ที่ก าหนด 
๒ :: เข้าห้องเรียนและส่งงานตรงตามเวลา 
      ที่ก าหนด 
๓ :: เข้าห้องเรียนและส่งงานตรงตามเวลา 
      ที่ก าหนดทุกครั้งและเป็นแบบอย่างที่ดี 

๘.๒  ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับ 
      ของสถานศึกษา 

๐ :: ไม่ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับ 
      ของสถานศึกษา 
๑ :: ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับ 
      ของสถานศึกษาบางครั้ง 
๒ :: ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับ 
      ของสถานศึกษาเป็นประจ า 
๓ :: ประพฤติตนตามค าสั่ง  หรือข้อบังคับ 
      ของสถานศึกษาเป็นประจ าด้วยความ 
      สมัครใจและเป็นแบบอย่างที่ดี 

๘.๓  มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ๐ :: ไมม่ีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
๑ :: มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
๒ :: มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
      ต่อผู้ใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
๓ :: มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
      และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
 



๑๑๐ 

 

 

รำยกำรประเมินข้อที่ ๙  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ- 
                               พระเจ้าอยู่หัว 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๙.๑  คิดดี  พูดดี  ท าดี ๐ :: คิดไม่ดี  พูดไม่ดี  ท าไม่ดี 

๑ :: คิดดี  พูดดี  ท าดี 
๒ :: คิดดี  พูดดี  ท าดีทุกครั้ง 
๓ :: คิดดี  พูดดี  ท าดีทุกครั้งและเป็น 
      แบบอย่างที่ดี 

๙.๒  ประพฤติตนสุภาพ  เรียบร้อย   
       อ่อนน้อมถ่อมตน 

๐ :: ไม่สุภาพเรียบร้อยและไม่อ่อนน้อมถ่อมตน  
๑ :: สุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตน 
      บางครั้ง 
๒ :: สุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตนทุกครั้ง 
๓ :: สุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตน 
      ทุกครั้งและเป็นแบบอย่างที่ดี 

๙.๓  ประพฤติตนรอบคอบ ๐ :: ไม่ประพฤติตนรอบคอบตามวัย 
๑ :: ประพฤติตนรอบคอบตามวัยบางครั้ง 
๒ :: ประพฤติตนรอบคอบตามวัยอย่างสม่ าเสมอ 
๓ :: ประพฤติตนรอบคอบตามวัยอย่างสม่ าเสมอ 
      และเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวพระราชด ารัสฯ 

 
 

รำยกำรประเมินข้อที่  ๑๐  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๐.๑  ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง ๐ :: ใช้วัสดุไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสมกับงาน 

๑ :: ใช้วัสดุถูกต้อง  เหมาะสมกับงาน  
๒ :: ใช้วัสดุถูกต้อง  เหมาะสมกับงาน 
      และเกิดประโยชน์ 
๓ :: ใช้วัสดุถูกต้อง  เหมาะสมกับงาน  
      เกิดประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



๑๑๑ 

 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๐.๒  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน ๐ :: ไม่เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน  

๑ :: เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
๒ :: เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสม่ าเสมอ 
๓ :: เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินทุกครั้งและเป็น 
      แบบอย่างที่ดี 

๑๐.๓  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๐ :: ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑ :: ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายบางครั้ง 
๒ :: ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
      อย่างมีคุณภาพ 
๓ :: ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
      อย่างมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
รำยกำรประเมินข้อที่  ๑๑  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส   
                                 มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๑.๑  ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย ๐ :: ไม่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 

๑ :: ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 
๒ :: ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 
      สม่ าเสมอ 
๓ :: ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 
      ทุกครั้งจนเป็นนิสัย 

๑๑.๒  ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ :: เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
๑ :: ไมเ่กี่ยวข้อง  ไม่ใส่ใจ ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ 
      ห่างไกลอบายมุข 
๒ :: ไม่เก่ียวข้อง  แต่ใส่ใจและชักชวนผู้อ่ืนให้ 
      ห่างไกลอบายมุข 
๓ :: ไม่เก่ียวข้อง  แตใ่ส่ใจ  ชักชวนและเป็น 
      แกนน าผู้อ่ืนให้ห่างไกลอบายมุข 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๑.๓  ไม่น าทรัพย์สินผู้อ่ืนเป็นของตน ๐ :: น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

๑ :: ไม่น าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง 
๒ :: ไม่น าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง   
      และดูแลทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
๓ :: ไม่น าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง  
      ดูแลทรัพย์สินของผู้อ่ืนและส่วนรวม 

๑๑.๔  หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม ๐ :: ไม่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 
๑ :: หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 
๒ :: หลีกเลี่ยงแหล่งมั่วสุม ไม่เกี่ยวข้องกับ 
      อบายมุขโดยใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า 
๓ :: หลีกเลี่ยงแหล่งมั่วสุม  ไม่เก่ียวข้องกับ 
      อบายมุขโดยใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า  
      และชักชวนเพื่อนห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม 
      และอบายมุข 

 

รำยกำรประเมินข้อที่  ๑๒  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ 
                                 ของตนเอง 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๒.๑  มีจิตอาสา  อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อ
สังคม และส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ :: ไม่มีจิตอาสาและไม่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ 
      ต่อสังคมและส่วนรวม 
๑ :: มีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ 
      ต่อสังคมและส่วนรวม 
๒ :: มีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ 
      ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 
๓ :: มีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ 
      ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 
      โดยไม่หวังผลประโยชน์และเป็น 
      แบบอย่างที่ดี 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑๒.๒  เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือท าประโยชน์ 
        ต่อผู้อื่นๆ 

๐ :: ไม่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ 
      แก่ผู้อื่น 
๑ :: เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อท าประโยชน์ 
      แก่ผู้อื่นเป็นครั้งคราว 
๒ :: เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อท าประโยชน์ 
      แก่ผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
๓ :: เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อท าประโยชน์ 
      แก่ผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอด้วยความสมัครใจ 
      และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
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๑๑๕ 
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