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คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และเพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็น
แนวทางส าหรับการวัดและประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดไว้ในลักษณะของความสามารถ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ  
ในการใช้เทคโนโลยี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักทดสอบทางการศึกษาได้น ากรอบนิยาม 
ตัวชี้วัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ประการ ข้างต้นมาด าเนินการพัฒนาเป็นเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนตามหลักวิชาการ เพ่ือให้หน่วยงาน ผู้สอน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีตัวอย่างเครื่องมือประเมิน
และสามารถน าไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  ให้เกิดสมรรถนะส าคัญได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร          
โดยด าเนินการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ทั้ง 5 ประการ ออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ช่วงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ช่วงที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  และช่วงที่ 4   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และจัดท าเป็นคู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้เครื่องมือ สามารถศึกษารายละเอียดของเครื่องมือประเมินแต่ละสมรรถนะ ซึ่งมีเครื่องมือประ เมินที่
หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบวัดเชิงสถานการณ์ แบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า  แบบประเมินผลงาน/ 
ชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถเลือกเครื่องมือประเมินไปใช้ประเมินผู้เรียนได้ตาม
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม คู่มือนี้ได้แสดงกรอบโครงสร้างเครื่องมือ  ค าแนะน าการใช้เครื่องมือ วิธีการใช้เครื่องมือ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน  และแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้เครื่องมือ สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ส านักทดสอบทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียนเล่มนี้ จะอ านวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ ผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้สร้างความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือ
ประเมินนี้ในการกระตุ้นและพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ได้ตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในที่สุด การจัดสร้าง
เครื่องมือประเมินและคู่มือการใช้เครื่องมือเล่มนี้ส าเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่ง  
จากคณะท างานทุกท่าน ซึ่งต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 

ส านักทดสอบทางการศึกษา                                                                  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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1.1 หลกัการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกที่ดี ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ซึ่งจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในข้อ 2 ที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกล่าวว่า  
“มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต” 
ดังนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับนี้ ซึ่ งก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่หลักสูตร 
ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในลักษณะความสามารถไว้ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ  
ในการใช้เทคโนโลยี 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ประการดังกล่าว เป็นส่วนที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้น 
ภายในตนเองเพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในตนเอง เรียนรู้และเติบโต ภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าและสร้างสรรค์การท างาน รวมทั้งเข้าใจความหลากหลายในสังคม 
 ส านักทดสอบทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนเครื่องมือและประเมินผล
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือให้บริการแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ ในการบริการเครื่องมือและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน และระบบคลัง เครื่องมือ 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งให้บริการเครื่องมือแก่หน่วยงานต่าง ๆ ก ากับติดตาม  
และตรวจสอบความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ 
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
และการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงได้จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ช่วงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ช่วงที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และช่วงที่ 4  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ครูและผู้ เกี่ยวข้องให้สามารถ
น าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
2) เพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการวัดและประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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1.3 แนวคิดการสร้างเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
การสร้างเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จะน าเสนอเน้ือหาโดยเริ่มจากความหมาย  
ของสมรรถนะ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
การวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน และการสร้างและพัฒนาเครื่องมือสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามล าดับดังนี้  

1.3.1 ความหมายของสมรรถนะ 
สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งผลักดันให้บุคคลนั้นสามารถสร้าง

ผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความหมายในบริบทของผู้เรียน 
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีผลมาจากความรู้ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ  
ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมชั้นเรียน (ส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา, 2555 : 1) สอดคล้องกับที่ราชบัณฑิตยสภา (2564 : 129) ได้ให้ความหมายของค าว่า สมรรถนะ 
หมายถึง ความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมและการกร ะท าในการปฏิบัติ ตนและปฏิ บัติ ง าน 
ให้ประสบความส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีให้เหมาะสมสอดคล้อง  
กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

ส าหรับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หมายถึง ระดับของความสามารถของพฤติกรรมแต่ละบุคคล  
ที่แสดงออกถึงความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (พรพิชิต ทิทา , 2561 : 7) สอดคล้องกับ 
กันต์กนิษฐ์ ชลสีมัธยา (2562 : 5) ที่กล่าวว่า สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
คุณลักษณะที่ผู้เรียนทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
เป้าหมายโดยสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หมายถึง ระดับความสามารถพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่มาจากทักษะ ความรู้ และเจตคติทั้งด้านการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี  

1.3.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญในลักษณะของความสามารถ 5 ประการ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6 - 7)  
 1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ   
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจทีม่ีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน  และการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 1.3.3 การวัดและประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การวัดและประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน เป็นการด าเนินการที่มุ่งวัดสมรรถนะอันเป็นองค์รวม  
ของความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ควรใช้เวลามากกับการสอบวัดตามตัวชี้วัดจ านวนมาก  
เป็นการวัดจากพฤติกรรมการกระท าการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่ก าหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ มิใช่อิงกลุ่ม
และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ใช้ตรวจสอบได้ การวัดและประเมินผลสมรรถนะนี้เน้นการใช้ 
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและความก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) หรือการประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio Assessment) รวมถึงการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการประเมิน 
โดยเพ่ือน (Peer Assessment) การวัดและประเมินผลท่ีใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพ่ือให้บริบทการวัด 
และประเมินตรงตามสภาพจริง การประเมินไปตามล าดับขั้นของสมรรถนะที่ก าหนด หากไม่ผ่านการประเมิน
จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินอีกครั้งจนกระทั่งผ่านการประเมิน จึงจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไป ส่วนการรายงานผล
เป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนรายบุคคลตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2562 : 25) สอดคล้องกับส านักวิชาการ 
และมาตรฐานการศึกษา (2554 : 91) ที่กล่าวว่า การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนควรใช้วิธีการประเมิน
ที่เน้นการปฏิบัติ และบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนไม่ควรแยกประเมินต่างหาก 

ดังนั้น ส านักทดสอบทางการศึกษา ในฐานะที่มีบทบาทในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินที่ได้
มาตรฐาน จึงได้ด าเนินการจัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคู่มือการใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจได้น าไปใช้ต่อไป 

1.3.4 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด าเนินการโดยคณะท างาน 

ที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้เชี่ยวชาญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือช่วยพิจารณาในการสร้างเครื่องมือ  
และแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการของการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ  
ของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1) ศึกษาทฤษฎี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเพ่ือก าหนดกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมิน 

2) วิเคราะห์กรอบโครงสร้างเครื่องมือสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยน าความรู้จากการศึกษา
ทฤษฎีและหลักสูตรมาก าหนดกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

3) สร้างเครื่องมือประเมิน โดยแต่งตั้งคณะท างานสร้างเครื่องมือประเมิน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครูและนักวิชาการ สร้างเครื่องมือ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามกรอบโครงสร้างที่ก าหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น 

4) หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาของเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ ผ่านกระบวนการวิพากษ์และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

5) ปรับปรุงเครื่องมือ โดยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือบรรณาธิการกิจปรับปรุงแก้ไข เครื่องมือประเมิน 
ตามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จนได้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียนทั้ง 5 สมรรถนะ ที่มีรูปแบบของเครื่องมือประเมินที่หลากหลายทุกระดับชั้น  

6) จัดฉบับและจัดท าคู่มือ โดยแต่งตั้งคณะท างานจัดฉบับและจัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนแต่ละช่วง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
             ข้อจ ากัดในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ เนื่องจากการสร้างและพัฒนาเครื่องมือด าเนินการในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 จึงไม่สามารถน าเครื่องมือไปทดลองใช้กับผู้เรียนได้ 
 

1.4 แนวทางการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้นั้น ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนได้ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตร เป้าหมาย การจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ศึกษาทฤษฎีและหลักสูตร 

วิเคราะห์กรอบโครงสร้าง 

สร้างเครื่องมือประเมิน 

หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ปรับปรุงเครื่องมือ 

จัดฉบับเครื่องมือประเมินและจัดท าคู่มือ 
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1) ศึกษาทฤษฎี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเพ่ือก าหนดกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมิน 

2) วิเคราะห์กรอบโครงสร้างเครื่องมือสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยน าความรู้จากการศึกษา
ทฤษฎีและหลักสูตรมาก าหนดกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

3) สร้างเครื่องมือประเมิน โดยแต่งตั้งคณะท างานสร้างเครื่องมือประเมิน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครูและนักวิชาการ สร้างเครื่องมือ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามกรอบโครงสร้างที่ก าหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น 

4) หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาของเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ ผ่านกระบวนการวิพากษ์และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

5) ปรับปรุงเครื่องมือ โดยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือบรรณาธิการกิจปรับปรุงแก้ไข เครื่องมือประเมิน 
ตามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จนได้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียนทั้ง 5 สมรรถนะ ที่มีรูปแบบของเครื่องมือประเมินที่หลากหลายทุกระดับชั้น  

6) จัดฉบับและจัดท าคู่มือ โดยแต่งตั้งคณะท างานจัดฉบับและจัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนแต่ละช่วง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
             ข้อจ ากัดในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ เนื่องจากการสร้างและพัฒนาเครื่องมือด าเนินการในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 จึงไม่สามารถน าเครื่องมือไปทดลองใช้กับผู้เรียนได้ 
 

1.4 แนวทางการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้นั้น ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนได้ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตร เป้าหมาย การจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ศึกษาทฤษฎีและหลักสูตร 

วิเคราะห์กรอบโครงสร้าง 

สร้างเครื่องมือประเมิน 

หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ปรับปรุงเครื่องมือ 

จัดฉบับเครื่องมือประเมินและจัดท าคู่มือ 

ศึกษำทฤษฎีและหลักสูตร

วิเครำะห์กรอบโครงสร้ำง

สร้ำงเครื่องมือประเมิน

หำคุณภำพด้ำนควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ

ปรับปรุงเครื่องมือ

จัดฉบับเครื่องมือประเมินและจัดท�ำคู่มือ

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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2) ศึกษาคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินผลการประเมินในแต่ละสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

3) เลือกใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้านให้เหมาะสม 
4) น าเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนไปใช้ในการวัดและประเมินผลผู้ เรียน 

ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
5) น าผลการวัดและประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียน ให้มีระดับความสามารถ 

ของสมรรถนะที่เพ่ิมข้ึน 

1.5 บทบาทในการน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไปใช้  
 ผู้ใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อาจแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับสถานศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับมีบทบาทในการน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไปใช้ ดังนี้ 

1) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าแก่สถานศึกษาในการน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ดังนี้ 

 - สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้กับสถานศึกษาเกี่ยวกับคู่มือและเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

 - ประชุม ชี้แจง และวางแผนกับคณะทีมงานเพ่ือน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียนไปใช้ 

 - เผยแพร่คู่มือและเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนแก่สถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
 - ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียน 

ทุกระดับชั้น 
 - นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้และการน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียนไปใช้ประเมินผู้เรียน 
2) ระดับสถานศึกษา มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผู้เรียน  

ซ่ึงมีบทบาทในการน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไปใช้ ดังนี้ 
  - บริหารจัดการให้ครูน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  - เปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดจากการน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนไปใช้ เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  - จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเลือกใช้เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่เหมาะสม 

กับพฤติกรรมการเรียนรู้และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
  - พัฒนาและต่อยอดความสามารถของผู้เรียน ด้วยการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ

ของผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดให้ 
  - ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของตนเอง และประเมินเพ่ือน

ตามความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.6 การน าผลการประเมินไปใช้  
 การน าผลการประเมินไปใช้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 

1) ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนให้บรรลุสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2) ใช้ในการประเมินและตัดสินระดับคุณภาพสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.5 บทบำทของผู้ใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

1.6 กำรน�ำผลกำรประเมินสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนไปใช้
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การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและสร้างเครื่องมือประเมินพร้อมก าหนดเกณฑ์  
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 
 
 

กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
นิยามสมรรถนะส าคัญ ตัวช้ีวัด ลักษณะเครื่องมือ 

ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถ 
ในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก 
และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการ
เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลื อก ใช้ วิ ธี ก า รสื่ อส ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

1. มีความสามารถในการรับสาร
อย่างมีสติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ด้วยการฟัง การดู และการอ่าน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 
 

2. ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเองด้วยการพูดและ
การเขียน 
3. เลือกใช้กลวิธีในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสั งคมเ พ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

 
 เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

จากกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟังและดู 
ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และกลวิธีการสื่อสาร โดยมีเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ              
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ดังนี้ 

 แบบทดสอบ ประกอบด้วย แบบทดสอบเลือกตอบ และแบบทดสอบเขียนตอบสั้น 
 แบบประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินการพูด แบบประเมินการเขียน และแบบประเมินการใช้สื่อ 

 
 
 
 

ตอนที่ 2   
กรอบโครงสร้างและเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 

2.1 ความสามารถในการสื่อสาร   
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การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและสร้างเครื่องมือประเมินพร้อมก าหนดเกณฑ์  
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 
 
 

กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
นิยามสมรรถนะส าคัญ ตัวช้ีวัด ลักษณะเครื่องมือ 

ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถ 
ในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก 
และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการ
เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลื อก ใช้ วิ ธี ก า รสื่ อส ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

1. มีความสามารถในการรับสาร
อย่างมีสติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ด้วยการฟัง การดู และการอ่าน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 
 

2. ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเองด้วยการพูดและ
การเขียน 
3. เลือกใช้กลวิธีในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสั งคมเ พ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

 
 เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

จากกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟังและดู 
ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และกลวิธีการสื่อสาร โดยมีเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญ              
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ดังนี้ 

 แบบทดสอบ ประกอบด้วย แบบทดสอบเลือกตอบ และแบบทดสอบเขียนตอบสั้น 
 แบบประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินการพูด แบบประเมินการเขียน และแบบประเมินการใช้สื่อ 

 
 
 
 

ตอนที่ 2   
กรอบโครงสร้างและเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 

2.1 ความสามารถในการสื่อสาร   

ตอนที่ 2
กรอบโครงสร้ำงและเครื่องมือประเมินสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3

2.1 เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร

❖

❖

 นิยำมสมรรถนะส�ำคัญ ตัวชี้วัด ลักษณะเครื่องมือ

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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แบบทดสอบการฟัง ชั้น ม.1 – ม.3  
 

ชื่อ ............................................................................. .............................ชั้น...................เลขท่ี............................. 
โรงเรียน ............................................................................................................................. .................................. 
ค าชี้แจง  ครูอ่านเรื่องต่อไปนี้ให้นักเรียนฟัง 2 รอบ หลังจากนั้นอ่านค าถามให้นักเรียนตอบ โดยให้เวลาข้อละ 1 นาท ี

(ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน) 
อ่านข้อความให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนตอบค าถาม ข้อ 1 – 5  

กระท่อม 
 พืชกระท่อม หลังจากปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว เรามองเหมือนกับฟ้าทะลายโจร หรือ

ขมิ้นชัน สมุนไพรเหล่านี้เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ก็จะถูกก ากับดูแลภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งสมุนไพร
กระท่อมสามารถน าไปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้หลากหลาย ทั้งอาหาร สมุนไพร เครื่องส าอางหรือยาแผนปัจจุบัน 
โดยอยู่ภายใต้การก ากับของกฎหมายที่มีอยู่ ทาง อย. ได้วางแผนการจัดแบ่งภายใต้กฎหมายต่าง ๆ 

กรณีการใช้ พืชกระท่อมในครัวเรือน ‘ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์’ จะไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของกฎหมาย สามารถใช้ได้ แต่ส าคัญคือคนใช้ต้องมีประสบการณ์ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพราะ
หากใช้ ไม่ถูกต้องก็จะมีผลเสียต่อร่างกายได้ 

ส่วน ‘เชิงพาณิชย์’ มีการน ามาแปรรูปเป็นน้ ากระท่อม ชากระท่อม หรือน าเข้าต ารับยา ซึ่งในตอนนี้
ต ารับของแผนไทย ก็มีกระท่อมเข้ามาเป็นส่วนประกอบอยู่หลายต ารับ เช่น มีสรรพคุณช่วยในระบบทางเดิน
อาหาร หากน ามาบดเป็นแคปซูลจะถูกก ากับโดย พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งองค์การอาหารและยาดูแล
ส่วนนี้อยู่ ในส่วนของการเอาผงบดไปผสมอาหาร หรือขนมปัง ก็ต้องอยู่ในการก ากับดูแลของ พ.ร.บ. อาหาร  

ส่วนกรณี ‘สมุนไพร’ เราเปิดโอกาสให้มีบรรยายสรรพคุณต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ขณะที่ ‘อาหาร’    
มีข้อจ ากัดในการระบุสรรพคุณพอสมควร ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหาร สรรพคุณ และจุดประสงค์ในการอ้างอิง 
ซึ่งจะจัดเข้าไปอยู่ภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ในส่วนของ ‘ผลิตภัณฑ์อาหาร’ เดิมทีใบกระท่อมถือว่า เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า ขาย  
เรามีประกาศห้ามนานมาก ซึ่งตอนนี้เข้าสู่กระบวนการปลดล็อกส่วนนี้ สามารถที่จะผลิต หรือน าเข้าได้  
แต่จะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อน จึงจะสามารถใช้เป็นอาหารได้ 

1. จากเรื่องที่ฟัง ข้อใดไม่ได้ระบุเกี่ยวกับประโยชน์ของการน าใบกระท่อมไปใช้ 
 1)  เป็นส่วนประกอบของอาหาร 
 2)  เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 3)  เป็นส่วนประกอบของยา 
 4)  เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
2. จากเรื่องที่ฟัง ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเก่ียวกับค าว่า “ปลดล็อก” 
 1)  สามารถปลูกได้อย่างเสรี 
 2)  สามารถบริโภคในครัวเรือน 
 3)  สามารถน าเข้าพืชกระท่อม 
 4)  สามารถแปรรูปเป็นเครื่องส าอาง 
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3. จากเรื่องที่ฟัง ค าว่า “ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์” หมายถึงสถานการณ์ในข้อใด 
 1)  น ายาที่ได้จากการบดพืชกระท่อมท าเป็นยารักษาโรคในสถานพยาบาล 
 2)  พืชกระท่อมน าไปเป็นส่วนประกอบน้ าชาเพ่ือต้อนรับแขกภายในบ้าน 
 3)  น าไปเป็นส่วนประกอบของอาหารในภัตตาคาร 
 4)  เก็บใบสดพืชกระท่อมไปขายปลีกให้กับบุคคลทั่วไป 
4. จากเรื่องที่ฟัง ใบกระท่อมสามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์ ยกเว้นข้อใด 
 1)  ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน 
 2)  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 3)  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
 4)  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงสุขภาพ 
5. การกระท าในข้อใดต้องได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา 
 1)  การเพาะต้นอ่อนพืชกระท่อมจ าหน่าย 
 2)  การท าผัดใบกระท่อมหมูกรอบเป็นอาหารเย็นในบ้าน 
 3)  การท าแกงป่าใส่ใบกระท่อมใส่บาตรพระ 
 4)  การท าไอศกรีมจากต้นกระท่อมจ าหน่าย 
เฉลย 

ข้อ 1 ตอบ 4) ข้อ 2 ตอบ 1) ข้อ 3 ตอบ 2) ข้อ 4 ตอบ 4) ข้อ 5 ตอบ 4) 
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 1 - 5 

ตอบถูกได้ 2 คะแนน 
ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

 
อ่านข้อความให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนตอบค าถาม ข้อ 6 – 10  

วัยรุ่นไทยสมัยนี้นิยมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพ่ือการติดต่อที่รวดเร็วและเนื่องจากความเร็วในการสื่อสาร
และความยากล าบากในการพิมพ์ตัวอักษรท าให้วัยรุ่นท าให้ค าเหล่านั้นสั้นลงจนกลายเป็นภาษาวิบัติ 

ภาษาวิบัติ เป็นค าเรียกของการใช้ภาษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ตรงกับกับหลักภาษา  
ในด้านการสะกดค า ค าว่า “ภาษาวิบัติ” ใช้เรียกการเขียนที่สะกดผิดบ่อย รวมถึงการใช้ค าศัพท์ใหม่ 
หรือค าศัพท์ที่สะกดแปลกไปจากเดิม ค าว่า "วิบัติ" มาจากภาษาบาลี หมายถึง พินาศฉิบหาย หรือ
ความคลาดเคลื่อนท าให้เสียหาย 

ในประเทศไทย มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบัติ  
ท าให้เด็กไทย ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันได้มีการใช้ค าว่า 
“ภาษาอุบัติ” แทนที่ “ภาษาวิบัติ” ที่มีความหมายในเชิงลบ โดยภาษาอุบัติหมายถึงภาษาที่เกิดขึ้นมาใหม่ 
ตอบสนองวัฒนธรรมย่อย เช่นเดียวกับภาษาเฉพาะวงการที่เป็นศัพท์สแลง 

ช่วงที่มีผู้สร้างภาพยนตร์ตั้งชื่อเรื่องว่า “หอแต๋วแตกแหวกชิมิ” กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต
ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย ระบุ ค าว่า "ชิมิ" หากเป็นการใช้ภายในกลุ่มก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะ
เป็นการล้อกันเล่นซึ่งเป็นปกติของภาษา และจะเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่การน ามาใช้เชิงสาธารณะ 
ดังที ่ไปตั้งเป็นชื่อภาพยนตร์ ถือว่าไม่เหมาะสมนัก นอกจากนี้ กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 
กล่าวว่า สถานการณ์ภาษาไทยในปัจจุบันยังไม่ถึงข้ันวิกฤต และวัยรุ่นใช้ภาษาแช็ตเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต 
และสื่อสารภายในวัยรุ่นเท่านั้น ยังไม่พบน ามาใช้ในการเขียนหรือการท างานแต่อย่างใด 
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ลักษณะและตัวอย่างค าสะกดผิดได้ง่าย มักจะเป็นรูปแบบของค าที่มีการสะกดผิด ซึ่งเกิดจากค า 
ที่มีการผันอักษรและเสียงไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์ ค าที่สะกดผิดเพ่ือให้แปลกตา ค าที่สะกดผิดเพ่ือแสดง
อารมณ์ ค าเลียนเสียง โดยส่วนใหญ่จะเพ่ิมทัณฑฆาต หรือซ้ าตัวอักษร ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่วัยรุ่นท าให้
เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจนอาจจะท าให้ไม่มีเค้าโครงเดิมของภาษาไทยอีกต่อไป ฉะนั้นแล้ว  วัยรุ่นไทยควร
ช่วยกันถนอมและรักษาภาษาไทยเอาไว้ให้เหมือนอย่างที่มันเป็นมาตลอด 

 

6. การใช้ค าว่า ภาษาอุบัติ แทน ภาษาวิบัติ ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายใด 
   ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. จากเรื่องที่ฟัง สาเหตุส าคัญใดท่ีท าให้เกิดภาษาวิบัติ 
   ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. นักวิชาการบางท่านได้ระบุว่าสถานการณ์การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันยังไม่ถึงข้ันวิกฤต โดยมีสิ่งใดบ่งชี้ 
   ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. จากเรื่องที่ฟัง ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายใดในการเสนอข้อความนี้ 
   ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. หากภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้รับความนิยมมากข้ึนจะเกิดผลกระทบใดต่อไป 
   ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เฉลย/แนวค าตอบ 
6. เพ่ือทดแทนความหมายเชิงลบ 
7. การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้ค าสั้นลงเพ่ือความรวดเร็วในการสื่อสาร 
8. ในภาษาเขียนหรือในการท างาน ยังไม่พบการน าภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ 
9. รณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
10. ภาษาไทยจะถูกเปลี่ยนแปลงและเกิดภาษาวิบัติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 6 - 10 

2  คะแนน   ตอบถูกต้อง / ตอบสอดคล้องกับค าถาม  
1  คะแนน    ตอบถูกต้องเป็นบางส่วน  ขาดรายละเอียดที่จ าเป็น 
0  คะแนน   ไม่ตอบ / ตอบผิด / ค าตอบไม่สอดคล้อง 
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อ่านข้อความให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนตอบค าถาม ข้อ 11 – 15  

   นอนดึกเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพของเด็กเล็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ที่อาจท าให้เหนื่อยล้าหรือง่วงระหว่างวัน 
คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการนอนดึกนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ และไม่ทราบถึงภัยอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งที่จริงแล้ว 
การนอนดึกเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องอาจท าให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วนหรือโรคเบาหวาน บางคนนอนดึก
เพราะเป็นผลข้างเคียงจากโรคหรืออาการบางอย่าง ในขณะที่บางคนนอนดึกเพราะท ากิจกรรมจนเลยเวลา 

การนอนดึกอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น นาฬิกาชีวิตแตกต่างไปจากปกติ โดยนาฬิกาชีวิต 
หมายถึง รอบการท างานของร่างกายใน 24 ชั่วโมง ที่ร่างกายเข้าใจอัตโนมัติว่าเวลาใดคือเวลาตื่น เวลาใดคือ
เวลานอน โดยอาศัยความมืดและความสว่าง ดังนั้น ผู้ที่มีนาฬิกาชีวิตแตกต่างไปจากปกติอาจมีแนวโน้มที่จะ
นอนดึกได้ นอนดึกอาจมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น โรคสมองเสื่อม ภาวะ
ซึมเศร้ารุนแรง โรคนอนไม่หลับ ผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับอาจประสบปัญหาการนอน เช่น นอนไม่หลับทั้ง ๆ ที่
ง่วงมาก ซึ่งอาจส่งผลให้นอนดึกหรือนอนน้อย และรู้สึกไม่สดชื่นเวลาตื่น 

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ประสบปัญหาการนอนดึกค่อนข้างสูง เพราะมักท ากิจกรรมจนดึก เช่น เล่นวิดีโอเกม 
หรือรอดูรายการทีวีที่ฉายในช่วงกลางคืน พฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลง 
เพราะการผลิตเมลาโทนินอาจชะลอ หรืออาจมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม 
ในแต่ละวัน  
  การนอนดึกเป็นประจ าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน ท้ังสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย  
หากไม่รีบแก้ไข อาจต้องประสบปัญหาหรือเป็นโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

- ปัญหาสุขภาพจิต การนอนดึกส่งผลถึงอารมณ์หลังจากตื่นนอน เช่น  ความคิดในเชิงลบ ความวิตก
กังวล ภาวะซึมเศร้า โรคย้ าคิดย้ าท า เป็นต้น โรคอ้วน หากเปรียบเทียบระหว่างชายและหญิง ผู้หญิงมีความ
เสี่ยงมากกว่า เพราะผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีไขมันหน้าท้องและมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นภาวะอ้วนลงพุง 
โรคเบาหวาน ร่างกายจ าเป็นต้องใช้อินซูลิน เพ่ือดูดซึมน้ าตาลในกระแสเลือด แต่การนอนดึกอาจส่งผลให้
ร่างกายหยุดการผลิตอินซูลินออกมา ระดับน้ าตาลในเลือดจึงสูงขึ้น และอาจท าให้เป็นโรคเบาหวานได้ 
โรคหัวใจ มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า ผู้ที่นอนหลังเที่ยงคืน อาจจะเกิดภาวะเส้นเลือดแดงแข็ง ได้มากกว่าผู้ที่นอน
ก่อนเที่ยงคืน แต่ไม่สามารถระบุได้ แน่ชัดว่าการนอนดึกส่งผลให้เป็นโรคหัวใจโดยตรง เพราะผู้ที่เป็น
โรคหัวใจจากการนอนดึกนั้น มักมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น สูบบุหรี่ ดื่มหนักหรือกินมากเกินไป เป็นต้น 

วิธีแก้ปัญหาการนอนดึกมีหลายวิธี อาจเร่ิมจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจวัตรประจ าวัน
บางอย่างในเบื้องต้น โดยปัญหาการนอนดึกมีวิธีแก้ดังนี้ 

* ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ บนเตียงนอน เช่น ดูทีวี ใช้เตียงนอนเพียงเพ่ือนอนหรือกิจกรรมทางเพศ
เท่านั้น 

* สวมแว่นตาเลนส์สีเหลืองหรือสีส้มอ่อนเมื่อต้องท างานดึก เพราะจะช่วยป้องกันแสงสีน้ าเงิน  
มากระทบดวงตา และเม่ือถึงบ้านดึก ควรรีบเข้านอนทันที 

* จ ากัดการบริโภคคาเฟอีน หรือหลีกเลี่ยงการบริโภคคาเฟอีนในช่วงบ่าย   
* หลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล์ก่อนนอน เพราะอาจท าให้ต้องตื่นระหว่างคืน แต่หากดื่ม

แอลกอฮอล์ในตอนเย็น ๆ ก็อาจช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้น 
อย่างไรก็ตาม หากอาการนอนดึกปรากฏรุนแรงข้ึน เป็นมากขึ้นหรือเป็นติดต่อกันเป็นระยะ

เวลานาน ควรปรึกษากับแพทย์ 
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11. จากเรื่องที่ฟัง ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร 
   ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
12. จากเรื่องที่ฟัง นาฬิกาชีวิต หมายความว่าอย่างไร 
   ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
13. สาเหตุหนึ่งของการนอนดึกของวัยรุ่นคืออะไร 
   ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
14. การนอนดึกเป็นประจ ามีผลเสียอย่างไร (ตอบ 2 ค าตอบ) 
   ตอบ 1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. จากเรื่องที่ฟัง ผู้เขียนได้เสนอวิธีแก้ปัญหาการนอนดึกอย่างไร (ตอบ 2 ค าตอบ) 
   ตอบ 1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เฉลย/แนวค าตอบ 
11. -  ภัยเงียบของการนอนดึก 
     -  ผลเสียของการนอนดึก 
12. รอบการท างานของร่างกายใน 24 ชั่วโมง 
13. การเล่นเกมส์และการดูรายการที่ออกอากาศตอนดึก 
14. -  แนวโน้มเป็นโรคอ้วน 
     -  โรคเบาหวาน 
     -  โรคหัวใจ 
     -  เสียสุขภาพจิต 
15. -  ก าหนดเวลานอนให้เป็นเวลา 
     -  สวมแว่นตาเลนส์สีเหลอืงหรือสีส้มอ่อนเมื่อต้องท างานดึก 
     -  หลีกเลี่ยงการบริโภคคาเฟอีนในช่วงบ่าย   
     -  หลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล์ก่อนนอน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 11 – 15  

2  คะแนน   ตอบถูกต้อง / ตอบสอดคล้องกับค าถาม  
1  คะแนน    ตอบถูกต้องเป็นบางส่วน  ขาดรายละเอียดที่จ าเป็น 
0  คะแนน   ไม่ตอบ / ตอบผิด / ค าตอบไม่สอดคล้อง 
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อ่านข้อความให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนตอบค าถาม ข้อ 16 – 20  

การแกล้งอาจจะฟังดูตลกข าขัน เพราะในหมู่เพ่ือน ๆ  ย่อมมีการแกล้ง หรือหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดา 
แต่การแกล้งจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป หากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วม หรือรู้สึกสนุกกับ 
การแกล้งเล่นนี้ ตรงกันข้ามผู้ที่ถูกแกล้งอาจจะรู้สึกถูกคุกคาม ลามไปถึงส่งผลให้สุขภาพจิตเสีย ซึ่งการกลั่นแกล้งกัน
ในเชิงนี้เรียกว่า “การบูลลี่” นั่นเอง 

การกลั่นแกล้ง (bullying) เป็นค าที่มักได้ยินมากขึ้นในสังคมไทย เพราะหลายวันมานี้เราอาจจะ 
ได้ยินหรือได้เห็นข่าวที่มีการกลั่นแกล้งกันของเด็กชั้นประถมที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้
เกิดข้ึน โดยพฤติกรรมเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียน การบูลลี่จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไป เพราะจากสถิติ
ของกรมสุขภาพจิตพบว่า พฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกกัน หรือบูลลี่ (Bully) ของเด็กไทยติดอันดับ 2  
ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น และจากการส ารวจพบว่า เด็กกว่า 91 % เคยถูกบูลลี่ และอีก 43 %  
คิดจะตอบโต้เอาคืน เสี่ยงที่จะน าไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงขึ้น แม้สังคมไทยจะเริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยคนที่ถูกกลั่นแกล้งนั้นจะเกิดการสั่งสมความกลัว 
ส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันใจ ในตนเอง และอาจเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าสังคมตามมา 

การบูลลี่สามารถแบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. การใช้ก าลัง หรือการท าร้ายร่างกาย เช่น การตบ ตี ชกต่อย การข่มขู่ ท าลายข้าวของให้เสียหาย 
2. การใช้ค าพูด เป็นการพูดท าร้ายความรู้สึก เช่น การพูดจาข่มขู่ วิพากษ์วิจารณ์ ล้อเลียน เยาะเย้ย     

เป็นต้น 
3. การบูลลี่ทางสังคม ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจ เช่น กดดันให้ออกจากกลุ่ม กีดกันไม่ให้ใคร     

เข้าใกล้ หรือไม่ให้อยู่ในกลุ่มเพ่ือน 
4. การบูลลี่ทางโลกออนไลน์ (Cyber Bullying) เป็นการกลั่นแกล้งในวงกว้างที่รุนแรงมากกว่า 

ในรั้วโรงเรียน หรือในกลุ่มเพ่ือน 
ผลกระทบของการกลั่นแกล้ง แน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนั้นจะมีผลต่อสภาพจิตใจจนอาจ

น าไปสู่ภาวะซึมเศร้า ประสิทธิภาพการเรียนลดน้อยลง สูญเสียความมั่นใจ ชีวิตไม่มีความสุข และอาจน าพา
ไปถึงการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้การกลั่นแกล้ง หรือการบูลลี่ไม่เพียงแต่จะกระทบกับสภาพจิตใจของผู้ที่ถูก
แกล้งเท่านั้น แต่พฤติกรรมดังกล่าวยังส่งผลต่อผู้ที่กลั่นแกล้งด้วย เช่น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้        
สารเสพติด มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และอาจร้ายแรงถึงขั้นอาจก่อเหตุอาชญากรรมข้ึนได้ในอนาคต 

ในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงท าให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ (cyberbully) หรือ 
การกลั่นแกล้งกันผ่านทางสื่อออนไลน์ ทั้งการข่มขู่ วิพากษ์วิจารณ์ การคุกคามทางเพศ โดยในโลกออนไลน์
นั้นข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้คนที่บูลลี่ยังไม่เปิดเผยตัวตน จึงไม่สามารถหาตัวคนบูลลี่ได้  
นั่นยิ่งท าให้เกิดแผลทางใจที่ฝังลึกยากเกินจะเยียวยา อย่างกรณีการเสียชีวิตของฮานะ คิมูระ นักมวยปล้ า
สาวญี่ปุ่นที่ถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์จนตัดสินใจฆ่าตัวตายในวัยเพียง 22 ปี 

เมื่อการบูลลี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในโรงเรียน เราจึงต้องหันมาใส่ใจคนในครอบครัว หรือคนรอบข้าง
เพ่ือป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่ โดยสัญญาณของผู้ที่ก าลังเผชิญกับปัญหาการบูลลี่ คือ หงุดหงิด        
เกิดความวิตกกังวล มีความกลัว ไม่อยากไปโรงเรียน หรือไม่อยากไปท างาน มีร่องรอยการถูกท าร้าย เป็นต้น 
ผู้ปกครอง หรือคนใกล้ชิดควรพูดคุยเพ่ือหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหา 

ส่วนการรับมือกับปัญหาส าหรับผู้ที่ถูกบูลลี่ กรมสุขภาพจิตได้แนะวิธีการไว้ 5 แนวทาง ดังนี้ 
1. ไม่ตอบสนองต่อการกลั่นแกล้ง ไม่ว่าการกลั่นแกล้งนั้นจะกระทบกับจิตใจของเรามากแค่ไหน 

ก็ตาม เพราะการตอบสนองจะยิ่งท าให้สถานการณ์แย่ลง 
2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง เพราะอาจจะกลายเป็นผู้กระท าความผิด และกลายเป็นจ าเลยสังคม 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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3. เก็บหลักฐานที่ถูกกลั่นแกล้ง เพ่ือปรึกษาผู้ปกครอง หรือด าเนินคดี 
4. หากเกิดกรณีไซเบอร์บูลลี่ ควรรายงานกับโซเชียลมีเดียต้นทาง 
5. ตัดการติดต่อ หรือบล็อกการเชื่อมต่อ พร้อมระมัดระวังไม่ให้ตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มนี้อีก 

  การบูลลี่จะไม่เกิดขึ้นเลยหากถูกปลูกฝังจิตส านึก และทัศนคติที่ดีให้ตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว แต่การแก้ไขปัญหาในระยะสั้นผู้ที่ถูกบูลลี่ควรตอบโต้ความรุนแรงนั้นด้วยความ “เฉยชา” 
และต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางกายและทางใจให้แก่ตนเอง เพ่ือก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบากนี้ 
ไปให้ได ้
บทความจาก 
โรงพยาบาลเพชรเวช. (2563). Bully ปัญหาสังคมท่ีไม่ใช่เพียงการแกล้ง. สืบค้น 24 พฤศจิกายน 2563,        
 จาก https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Social_Bullying 

 

16. นักเรียนจะรณรงค์ให้หยุดการ Bully ในโรงเรียนของตนได้อย่างไร 
   ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
17. บอกประเภทของการกลั่นแกล้งมา 2 ประเภท 
   ตอบ 1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18. ผู้เขียนเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวไว้อย่างไร (ตอบ 2 ค าตอบ) 
   ตอบ 1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
19. ผลกระทบของปัญหาดังกล่าวได้แก่อะไรบ้าง (ตอบ 2 ค าตอบ) 
   ตอบ 1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
20. จากเรื่องที่ฟัง ผู้เขียนกล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายใด  
   ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เฉลย/แนวค าตอบ 
16. -  ระบุค าตอบที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ผ่านการสื่อสาร เช่น การเขียน การพูด การอธิบาย การท าโปสเตอร์   
        การน าเสนอ ฯลฯ 
     -  ระบุผลเสียและความรู้สึกของผู้ถูกกลั่นแกล้ง 
     -  ระบุว่าการ Bully หมายถึงการคุกคามผู้อื่น ท าให้ผู้อื่นอับอาย เสียสุขภาพจิต และไม่อยากไปโรงเรียน 
17. -  การใช้ก าลัง  
     -  การใช้ค าพูด  
     -  การบูลลี่ทางสังคม  
     -  การบูลลี่ทางโลกออนไลน์ 
18. -  สร้างความเข้มแข็งทั้งกายและใจ 
     -  ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง 
     -  ใส่ใจคนในครอบครัวและคนรอบข้าง 
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19. -  รู้สึกถูกคุกคาม 
     -  สุขภาพจิตเสีย 
     -  เกิดปัญหาในการเข้าสังคม 
     -  มีแนวโน้มการใช้สารเสพติดและใช้ความรุนแรงเมื่อโตขึ้น 
     -  เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
20. -  เด็ก 
     -  วัยรุ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 16 – 20  

2  คะแนน   ตอบถูกต้อง / ตอบสอดคล้องกับค าถาม  
1  คะแนน    ตอบถูกต้องเป็นบางส่วน  ขาดรายละเอียดที่จ าเป็น 
0  คะแนน   ไม่ตอบ / ตอบผิด / ค าตอบไม่สอดคล้อง 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการประเมินผลรวมแบบทดสอบการฟัง 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
31 – 40  ดีเยี่ยม 
21 – 30  ด ี
11 – 20  พอใช้ 
0 – 10   ปรับปรุง 

การแปลผลคะแนนแบบทดสอบการฟัง 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม 

มีสติและมีมารยาทในการฟังตลอดเวลา สามารถตอบค าถามจากเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคมได้ถูกต้องทั้งหมด สรุปประเด็นส าคัญ  
ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย และประเมินคุณค่าจากเรื่องที่ฟังใน
มิตคิวามจริง ความดี และความงามได้ถูกต้องและเหมาะสม 

ดี 

มีสติและมีมารยาทในการฟังตลอดเวลา สามารถตอบค าถามจากเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคมได้ถูกต้องทั้งหมด และสรุปประเด็น
ส าคัญ ตีความและวิเคราะห์เรื่องที่ฟังในมิติความจริง ความดี และความงามได้
ถูกต้องและเหมาะสม 

พอใช้ 
มีสติและมีมารยาทในการฟังตลอดเวลา สามารถตอบค าถามจากเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคมได้ถูกต้องทั้งหมด และสรุปประเด็น
ส าคัญของเรื่องที่ฟังได้ถูกต้อง 

ปรับปรุง มีสติและมีมารยาทในการฟังเป็นบางช่วงเวลา และสามารถตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคมได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
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แบบสรุปแบบทดสอบการฟัง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
โดยทดสอบจากพฤติกรรมการฟัง 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินให้คะแนนแบบทดสอบแต่ละตอน และท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ผู้เรียน 
มีระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบการฟัง 

ผู้ประเมิน  นักเรียนประเมินตนเอง   คร ู
   เพ่ือนนักเรียน    ผู้ปกครอง   
ผู้ประเมิน ชื่อ......................................................................นามสกุล............................................ ......................... 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

คะแนนที่ได้
จากการท า
แบบทดสอบ 

(40) 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1        
2        
3        
4        
...        

 

 วิธีการใช้เครื่องมือ 
จากเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสารเป็น

แบบทดสอบการฟัง (แบบเลือกตอบ และ เขียนตอบสั้น)  
การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลข้างต้น สามารถใช้ในการประเมินระหว่างเรียน และหลังการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และระดับความสามารถของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้เคร่ืองมือประเมินแบบทดสอบควรอยู่ในระดับดี ขึ้นไป และการประเมิน 
ผลรวมแบบทดสอบการฟังและการแปลผลคะแนน ควรมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี ขึ้นไป 
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แบบประเมินการพูด ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.............. ............ 
โรงเรียน ............................................................................................................. .................................................. 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น การออกก าลังกาย การใช้เวลาว่าง  
            การเรียน การใช้โทรศัพท์ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด (คะแนนรวม 20 คะแนน โดยน าคะแนนที่ได้มาหารด้วยสอง คิดเป็น 10 คะแนน) 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. การน าเสนอเนื้อหา (8 คะแนน) 
   1.1 ใจความเหมาะสม 
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
   1.4 บอกผลดีและผลเสียของ 
        เรื่องที่น าเสนอ 

มีครบท้ัง 4 
องค์ประกอบ 
(8 คะแนน) 

มี 3 
องค์ประกอบ 
(6 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(4 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 4 ข้อ 
(0 คะแนน) 

2. การใช้ภาษา (6 คะแนน) 
   2.1 การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
   2.2 พูดเป็นธรรมชาต ิ
   2.3 ใช้ภาษาเหมาะสม 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(6 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(4 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

3. รูปแบบการน าเสนอ (3 คะแนน) 
   3.1 ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
   3.2 มีการยกตัวอย่างประกอบ 
   3.3 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(3 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(1 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

4. บุคลิกภาพ (2 คะแนน) 
   4.1 น้ าเสียง 
   4.2 ความมั่นใจ 
   4.3 ท่าทางประกอบ 

  มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

มี 1-2 
องค์ประกอบ 
(1 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

5. เวลา (1 คะแนน)    ใช้เวลาพูด
เหมาะสม 
(1 คะแนน) 

ใช้เวลาพูด 
ไม่เหมาะสม 
(0 คะแนน) 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10   ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 

 
 
 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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แบบประเมินการพูด ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.............. ............ 
โรงเรียน ...............................................................................................................................................................  
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มเพ่ือน เช่น การคบเพ่ือน การท างานกลุ่ม   
            การท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด (คะแนนรวม 20 คะแนน โดยน าคะแนนที่ได้มาหารด้วยสอง คิดเป็น 10 คะแนน) 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. การน าเสนอเนื้อหา (8 คะแนน) 
   1.1 ใจความเหมาะสม 
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
   1.4 บอกผลดีและผลเสียของ 
        เรื่องที่น าเสนอ 

มีครบท้ัง 4 
องค์ประกอบ 
(8 คะแนน) 

มี 3 
องค์ประกอบ 
(6 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(4 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 4 ข้อ 
(0 คะแนน) 

2. การใช้ภาษา (6 คะแนน) 
   2.1 การออกเสียงถูกต้องตาม 
        อักขรวิธี 
   2.2 พูดเป็นธรรมชาต ิ
   2.3 ใช้ภาษาเหมาะสม 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(6 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(4 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

3. รูปแบบการน าเสนอ (3 คะแนน) 
   3.1 ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
   3.2 มีการยกตัวอย่างประกอบ 
   3.3 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(3 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(1 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

4. บุคลิกภาพ (2 คะแนน) 
   4.1 น้ าเสียง 
   4.2 ความมั่นใจ 
   4.3 ท่าทางประกอบ 

  มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

มี 1-2 
องค์ประกอบ 
(1 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

5. เวลา (1 คะแนน)    ใช้เวลาพูด
เหมาะสม 
(1 คะแนน) 

ใช้เวลาพูด   
ไม่เหมาะสม 
(0 คะแนน) 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10   ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 
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แบบประเมินการพูด ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.............. ............ 
โรงเรียน ............................................................................................................. .................................................. 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่เก่ียวกับชุมชน เช่น  การพัฒนาชุมชน การดูแล 
             สิ่งแวดล้อมของชุมชน กิจกรรมจิตอาสา โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด (คะแนนรวม 20 คะแนน โดยน าคะแนนที่ได้มาหารด้วยสอง คิดเป็น 10 คะแนน) 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. การน าเสนอเนื้อหา (8 คะแนน) 
   1.1 ใจความเหมาะสม 
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
   1.4 บอกผลดีและผลเสียของ 
        เรื่องที่น าเสนอ 

มีครบท้ัง 4 
องค์ประกอบ 
(8 คะแนน) 

มี 3 
องค์ประกอบ 
(6 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(4 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 4 ข้อ 
(0 คะแนน) 

2. การใช้ภาษา (6 คะแนน) 
   2.1 การออกเสียงถูกต้องตาม 
        อักขรวิธี 
   2.2 พูดเป็นธรรมชาต ิ
   2.3 ใช้ภาษาเหมาะสม 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(6 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(4 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

3. รูปแบบการน าเสนอ (3 คะแนน) 
   3.1 ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
   3.2 มีการยกตัวอย่างประกอบ 
   3.3 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(3 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(1 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

4. บุคลิกภาพ (2 คะแนน) 
   4.1 น้ าเสียง 
   4.2 ความมั่นใจ 
   4.3 ท่าทางประกอบ 

  มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

มี 1-2 
องค์ประกอบ 
(1 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

5. เวลา (1 คะแนน)    ใช้เวลาพูด
เหมาะสม 
(1 คะแนน) 

ใช้เวลาพูด   
ไม่เหมาะสม 
(0 คะแนน) 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10   ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 

 
 
 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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แบบประเมินการพูด ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.............. ............ 
โรงเรียน ............................................................................................................. .................................................. 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม เช่น  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
             การปฏิบัติตามกฎหมาย  การเป็นพลเมืองดี โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนนการพูด (คะแนนรวม 20 คะแนน โดยน าคะแนนที่ได้มาหารด้วยสอง คิดเป็น 10 คะแนน) 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. การน าเสนอเนื้อหา (8 คะแนน) 
   1.1 ใจความเหมาะสม 
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
   1.4 บอกผลดีและผลเสียของ 
        เรื่องที่น าเสนอ 

มีครบท้ัง 4 
องค์ประกอบ 
(8 คะแนน) 

มี 3 
องค์ประกอบ 
(6 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(4 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 4 ข้อ 
(0 คะแนน) 

2. การใช้ภาษา (6 คะแนน) 
   2.1 การออกเสียงถูกต้องตาม 
        อักขรวิธี 
   2.2 พูดเป็นธรรมชาต ิ
   2.3 ใช้ภาษาเหมาะสม 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(6 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(4 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

3. รูปแบบการน าเสนอ (3 คะแนน) 
   3.1 ใช้สื่อป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ระกอบการน าเสนอ  
   3.2 มีการยกตัวอย่างประกอบ 
   3.3 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(3 คะแนน) 

มี 2 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

มี 1 
องค์ประกอบ 
(1 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

4. บุคลิกภาพ (2 คะแนน) 
   4.1 น้ าเสียง 
   4.2 ความมั่นใจ 
   4.3 ท่าทางประกอบ 

  มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
(2 คะแนน) 

มี 1-2 
องค์ประกอบ 
(1 คะแนน) 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 
(0 คะแนน) 

5. เวลา (1 คะแนน)    ใช้เวลาพูด
เหมาะสม 
(1 คะแนน) 

ใช้เวลาพูด 
ไม่เหมาะสม 
(0 คะแนน) 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10   ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 
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คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการประเมินผลรวมแบบประเมินการพูด 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10   ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 

การแปลผลคะแนนการประเมินการพูด 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม 

พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในชุมชน สังคมที่มีความซับซ้อนผ่านสื่อที่หลากหลาย  
โดยปราศจากอคติ สามารถตีความสถานการณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่นจุดด้อย  
และประเมินค่า อย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ ค านึงถึงสิทธิ ประโยชน์ส่วนรวม 
และสังคม 

ดี 
พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในชุมชน สังคมผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ      
ตามจุดมุ่งหมาย ตรงประเด็นและวิเคราะห์คุณค่าในมิติต่าง ๆ อย่างมีศิลปะ 
ค านึงถึงกฎหมาย ผลกระทบและประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม และสังคมของตนเอง 

พอใช้ 

พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในชุมชน สังคมผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ  
ถูกต้อง ตรงประเด็น มีคุณค่าในมิติต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายและตรง
ตามวัตถุประสงค์โดยค านึงถึงผลกระทบและการอยู่ร่วมกันในสังคม เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง กลุ่ม และสังคม 

ปรับปรุง 
พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น                  
มีข้อคิดทั้งเชิงบวกและลบ ตรงตามวัตถุประสงค ์เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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แบบสรุปแบบประเมินการพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 

โดยประเมินจากพฤติกรรมการพูด 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินให้คะแนนแบบทดสอบ และท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ผู้เรียน 

มีระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการพูด 
ผู้ประเมิน  นักเรียนประเมินตนเอง   คร ู
   เพ่ือนนักเรียน    ผู้ปกครอง   
ผู้ประเมิน ชื่อ......................................................................นามสกุล................................. .................................... 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

คะแนนที่ได้
จากการท า
แบบทดสอบ 

(40) 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1        
2        
3        
4        
...        

 วิธีการใช้เครื่องมือ 
จากเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร เป็นแบบ

ประเมินการพูด  
การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลข้างต้น สามารถใช้ในการประเมินระหว่างเรียน และหลังการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และระดับความสามารถของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้เคร่ืองมือประเมินแบบทดสอบควรอยู่ในระดับดี ขึ้นไป และการประเมิน 
ผลรวมแบบประเมินการพูดและการแปลผลคะแนน ควรมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี ขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช
ั้น
ม
ัธ
ย
ม
ศ
ึก
ษ
า
ป
ีท
ี่ 
1
 
-
 
3

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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แบบประเมินการพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับนักเรียน) 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ................................................................................... ............................................................................ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น  การออกก าลังกาย การใช้เวลาว่าง  
            การเรียน การใช้โทรศัพท์ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

รายการประเมิน 
1. การน าเสนอเนื้อหา (8 คะแนน) 
   1.1 ใจความเหมาะสม 
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
   1.4 บอกผลดีและผลเสียของเรื่องที่น าเสนอ 
2. การใช้ภาษา (6 คะแนน) 
   2.1 การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
   2.2 พูดเป็นธรรมชาติ 
   2.3 ใช้ภาษาเหมาะสม 
3. รูปแบบการน าเสนอ (3 คะแนน) 
   3.1 ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
   3.2 มีการยกตัวอย่างประกอบ 
   3.3 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 
4. บุคลิกภาพ (2 คะแนน) 
   4.1 น้ าเสียง 
   4.2 ความมั่นใจ 
   4.3 ท่าทางประกอบ 
5. เวลา (1 คะแนน) 

 
 

แบบประเมินการพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับนักเรียน) 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ................................................................................... ............................................................................
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มเพ่ือน เช่น  การคบเพ่ือน  การท างานกลุ่ม   
            การท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

รายการประเมิน 
1. การน าเสนอเนื้อหา (8 คะแนน) 
   1.1 ใจความเหมาะสม 
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
   1.4 บอกผลดีและผลเสียของเรื่องที่น าเสนอ 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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รายการประเมิน 
2. การใช้ภาษา (6 คะแนน) 
   2.1 การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
   2.2 พูดเป็นธรรมชาติ 
   2.3 ใช้ภาษาเหมาะสม 
3. รูปแบบการน าเสนอ (3 คะแนน) 
   3.1 ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
   3.2 มีการยกตัวอย่างประกอบ 
   3.3 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 
4. บุคลิกภาพ (2 คะแนน) 
   4.1 น้ าเสียง 
   4.2 ความมั่นใจ 
   4.3 ท่าทางประกอบ 
5. เวลา (1 คะแนน) 

 
แบบประเมินการพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับนักเรียน) 

 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน .................................................................................. ............................................................................. 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับชุมชน เช่น  การพัฒนาชุมชน การดูแล 
             สิ่งแวดล้อมของชุมชน กิจกรรมจิตอาสา โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

รายการประเมิน 
1. การน าเสนอเนื้อหา (8 คะแนน) 
   1.1 ใจความเหมาะสม 
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
   1.4 บอกผลดีและผลเสียของเรื่องที่น าเสนอ 
2. การใช้ภาษา (6 คะแนน) 
   2.1 การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
   2.2 พูดเป็นธรรมชาติ 
   2.3 ใช้ภาษาเหมาะสม 
3. รูปแบบการน าเสนอ (3 คะแนน) 
   3.1 ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
   3.2 มีการยกตัวอย่างประกอบ 
   3.3 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 
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คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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รายการประเมิน 
4. บุคลิกภาพ (2 คะแนน) 
   4.1 น้ าเสียง 
   4.2 ความมั่นใจ 
   4.3 ท่าทางประกอบ 
5. เวลา (1 คะแนน) 

 
 

แบบประเมินการพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับนักเรียน) 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ................................................................................... ............................................................................ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม เช่น  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
             การปฏิบัติตามกฎหมาย  การเป็นพลเมืองดี โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
 

รายการประเมิน 
1. การน าเสนอเนื้อหา (8 คะแนน) 
   1.1 ใจความเหมาะสม 
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับหัวข้อ 
   1.4 บอกผลดีและผลเสียของเรื่องที่น าเสนอ 
2. การใช้ภาษา (6 คะแนน) 
   2.1 การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
   2.2 พูดเป็นธรรมชาติ 
   2.3 ใช้ภาษาเหมาะสม 
3. รูปแบบการน าเสนอ (3 คะแนน) 
   3.1 ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
   3.2 มีการยกตัวอย่างประกอบ 
   3.3 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 
4. บุคลิกภาพ (2 คะแนน) 
   4.1 น้ าเสียง 
   4.2 ความมั่นใจ 
   4.3 ท่าทางประกอบ 
5. เวลา (1 คะแนน) 
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แบบทดสอบการอ่าน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
ชื่อ ........................................................................ .....................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ............................................................................................ ................................................................... 
ค าชี้แจง อ่านข้อความแล้วตอบค าถาม (ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน) 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงประเด็นที่ท าให้บอนสีได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งไม้ใบ” 
 1)  ปลูกง่าย 
 2)  มีราคาสูง 
 3)  สีสันสวยงาม 
 4)  มีหลายสายพันธุ์ 
2.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 1)  การขยายพันธุ์บอนสีใช้วิธีการแยกหัว 
 2)  การปลูกบอนสีในบ้านจะท าให้ต้นเติบโตช้า   
 3)  การเลี้ยงแบบควบคุมอุณหภูมิช่วยให้บอนสีเจริญเติบโตต่อเนื่อง 
 4)  ความเชื่อในทางท่ีดีท าให้บอนสีได้รับความนิยม 
3.  ข้อใดเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความนิยมในการปลูกบอนสี 
 1)  เป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้ในบ้าน 
 2)  สามารถปลูกได้ทุกสถานที่ 
 3)  มีการจัดประกวดความงาม 
 4)  มีความหลากหลายของสายพันธุ์ 
 

การจะเลือกปลูกต้นไม้สักต้น หลายคนคงต้องคิดหนัก ว่าจะเลือกปลูกอะไรดี ยิ่งต้นไม้นั้นต้องวาง             
อยู่ในบ้านของเรา บางคนอาจเลือกต้นไม้มงคลมาปลูก แต่บางคนก็อยากมีต้นไม้ที่ปลูกในกระถาง  
และน ามาวางประดับมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน ดังนั้น “บอนสี” จึงกลายมาเป็นต้นไม้อีกทางเลือกหนึ่ง  
เพราะความโดดเด่นเร่ืองสีสัน และมีการพัฒนาสายพันธุ์จนมีหลากหลายให้เลือกปลูก อีกทั้งยังปลูกง่าย  
จึงกลายเป็นที่สนใจของคนรักต้นไม้ ยิ่งไปกว่านั้นมีการจัดประกวดแข่งขันความงาม “บอนสี” อีกด้วย  
สิ่งเหล่านี้จึงท าให้บอนสีได้รับการยกย่องเป็น “ราชินีแห่งไม้ใบ”  

ส าหรับการเลี้ยงบอนสี มีวิธีการที่ไม่ยากแต่ต้องใส่ใจ เพราะโดยธรรมชาติบอนสีเป็นไม้ที่เติบโต                  
จากหัว ต้องการความชื้นสูง มีแสงแดดร าไร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน บอนสีจะผลิใบใหม่ และเจริญเติบโตได้ดี    
แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม บอนสีจะทิ้งใบ เหลือแต่หัวอยู่ใต้ดิน ท าให้หลายคน                 
มีการประยุกต์วิธีการเลี้ยง มาเลี้ยงในตู้อบแทน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยรักษาความชื้นและอุณหภูมิให้คงที่ และถ้า  
ผู้ปลูกต้องการน าบอนสีมาไว้ในบ้าน ควรเลือกต าแหน่งวางที่ค่อนข้างมีแสงมาก และหมั่นหมุนกระถาง  
เพ่ือป้องกัน ต้นเอนหาแสงไปในทิศทางเดียว ทางท่ีดีควรน าออกไปรับแสงแดดนอกบ้านบ้าง 

นอกจากนี้ความนิยมในการปลูกอาจมาจากความเชื่อเกี่ยวกับบอนสีว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ใน
บ้านพักอาศัย และเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นบอนสีไว้ประจ าบ้านจะช่วยคุ้มครองให้เกิดความสงบสุข มีความสุข
ความเจริญ เป็นสิริมงคลแก่บ้านพักอาศัย ท าให้คนในบ้านมีความสุข  
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4.  บทอ่านข้างต้นผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่องใดเป็นส าคัญ 
 1)  วิธีการขยายพันธุ์ 
 2)  การเลือกซ้ือบอนสี 
 3)  วิธีการดูแลบ ารุงรักษา 
 4)  ความเชื่อเกี่ยวกับบอนสี 
5.  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของบทอ่านข้างต้น 
 1)  ให้ข้อคิด 
 2)  ให้ความรู้ 
 3)  ให้ก าลังใจ 
 4)  ให้การสนับสนุน 
เฉลย   ข้อ 1 ตอบ 2)  ข้อ 2 ตอบ 2)  ข้อ 3 ตอบ 1)  ข้อ 4 ตอบ 3)  ข้อ 5 ตอบ 2) 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 6 – 10 

ท าไมถุงซิปพลาสติกจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในธุรกิจอาหารในปัจจุบัน 
ถุงซิปพลาสติกสามารถปิดปากได้สนิท จึงช่วยรักษาความสะอาดของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไว้ได้  

นอกจากนี้ยังเปิดปิดง่ายและใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วย  ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์แบบนี้มีวางขาย 
หลายขนาด สี และรูปร่าง แถมยังมีถุงพลาสติกแบบพิมพ์ลายสวย ๆ ให้ได้เลือกใช้กันด้วย สามารถใช้เก็บของ
และแช่แข็งผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น เนื้อสัตว์และผัก ถุงซิปพลาสติกป้องกันไม่ให้มีออกซิเจนรั่วไหลเข้ามา 
จึงสามารถรักษาความสะอาดและสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้นานขึ้น  นอกจากจะมีประโยชน์ในการใช้งานแล้ว 
ถุงซิปพลาสติกยังสามารถน ากลับมาใช้ได้หลายครั้ง แถมได้รับการรับรองจาก FDA และ USDA ด้วย 
   หลังจากที่ถุงซิปพลาสติกเป็นที่นิยม  Steven Ausnit ก็ได้พัฒนาถุงดังกล่าวให้เป็นแบบกดเพ่ือปิด 
แทนที่จะต้องเลื่อนตัวซิปเพ่ือปิด ถุงสไตล์ใหม่นี้ให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับทั้งผู้ใช้และโรงงานผลิตถุงซิป 
เพราะสามารถลดราคาวัสดุและการผลิตไปได้พอสมควร  ธุรกิจอาหารหลายแห่ง อย่างร้านขายแซนด์วิช
ได้รับประโยชน์จากถุงประเภทนี้มาก จากนั้น Minigrip ก็เปิดตัวถุงซิปพลาสติกแบบเปิดปิดได้หลายครั้ง 
สู่ตลาดผู้บริโภค  ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์แบบใสของ Dow ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีราคา 
ในการผลิตลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งจากเดิม  

ต่อมาซองก้นตั้งติดซิปเป็นรูปแบบถุงที่ค่อนข้างใหม่ ถุงแบบนี้ท าให้บริษัทบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
มีตัวเลือกในรูปแบบการผลิตทางการตลาดที่มากกว่าถุงแบบดั้งเดิม  ซองก้นตั้งติดซิปท าจากชั้นอลูมิเนียม
และพลาสติกหลายชั้น ท าให้มีพ้ืนผิวส าหรับการพิมพ์โรโตกราววัวร์ ซึ่งเป็นเทคนิคการพิมพ์ที่ให้สีคมชัด  
และสดใส เป็นเครื่องดึงดูดลูกค้าที่ดี  คุณสามารถหาซื้อซองก้นตั้งติดซิปได้ตามท้องตลาดทั่วไป บางรุ่นมี
รูเจาะส าหรับแขวนด้วย  ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตจึงมีตัวเลือกในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น   

นอกจากนี้ซองก้นตั้งติดซิปยังตอบโจทย์ธุรกิจหลายอย่างได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร  
ร้านขายของช า และร้านขายยา  ซองกั้นตั้งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ผลิตในการพิมพ์ลาย  
ซึ่งถุงพลาสติกพิมพ์ลายถือเป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง  เพราะมีตัวซิปที่สามารถ 
เปิดปิด หรือน ามาใช้งานใหม่ได้  ท าให้ผู้บริโภคไม่ต้องกลัวว่าจะบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่หมดในครั้งเดียว 
เพราะถ้ามีถุงแบบนี้ พวกเขาก็สามารถซีลปิดและเปิดใหม่ได้ตามต้องการ ผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความใส่ใจ  
เรื่องการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และพวกเขาก็ไม่ชอบการซื้ออาหารแช่แข็งที่ต้องไปหาถุงซิป
พลาสติกมาใส่หลังจากเปิดใช้งานแล้วอีกที การใช้ซองก้นตั้งติดซิปจึงเป็นตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่าส าหรับ 
ทุกฝ่าย กระนั้นแล้วธุรกิจอาหารแช่แข็งก็เพ่ิงอยู่ในช่วงต้นของการเริ่มใช้ซองก้ันตั้งติดซิปในการผลิต 
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 6. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ถุงซิปพลาสติกได้รับความนิยม 
  1)  ถุงซิปปิดปากได้สนิทจึงไม่มีออกซิเจนเข้าไปได้ 
  2)  ถุงซิปได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
  3)  ถุงซิปย่อยสลายง่ายช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
  4)  ถุงซิปใช้ได้สะดวกในหลายรูปแบบ 
7. จากเรื่องที่อ่านผู้เขียนต้องการน าเสนอสาระส าคัญเรื่องใด 
  1)  ชักชวนให้ใช้ถุงซิป 
  2)  อธิบายพัฒนาการของถุงพลาสติก 
    3)  ชี้แจงเหตุผลที่ถุงซิปถูกใช้อย่างแพร่หลาย 
    4)  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ถุงซิป 
8. จากเรื่องที่อ่าน ข้อใดไม่ได้กล่าวถึง 
    1)  ถุงมหัศจรรย์รักษาสิ่งแวดล้อม 
     2)  ประโยชน์ของถุงพลาสติก 
     3)  พัฒนาการของถุงพลาสติก 
     4)  ท าไมถุงซิปจึงเป็นที่นิยม 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องจากเรื่องที่อ่าน 
     1)  ถุงซิปพัฒนามาจากถุงแบบกดเพ่ือปิด 
     2)  ถุงแบบกดเพ่ือปิดมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าการผลิตถุงซิป 
     3)  ถุงพลาสติกช่วยเก็บออกซิเจนในถุงเพ่ือรักษาความสดใหม่ของอาหาร 
     4)  ถุงซิปเหมาะส าหรับเก็บผักสดและเนื้อสัตว์สดเท่านั้น 
10. หากนักเรียนเป็นผู้จ าหน่ายข้าวโพดคั่ว (ป๊อปคอร์น) นักเรียนควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบใด 
     1)  ถุงกดเพ่ือปิดเพราะเหมาะกับอาหารแห้งมากกว่าอาหารสด 
     2)  ถุงแบบเจาะรูแขวนเพราะจะได้สะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์ 
     3)  ถุงแบบพิมพ์ลายเพ่ือปกปิดผลิตภัณฑ์ด้านใน 
     4)  ถุงก้นตั้งแบบซิปเพราะตั้งวางจ าหน่ายและเปิดปิดบริโภคสะดวก 
เฉลย ข้อ 6 ตอบ 3)  ข้อ 7 ตอบ 2) ข้อ 8 ตอบ 1)  ข้อ 9 ตอบ 4)  ข้อ 10 ตอบ 4) 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 11 – 15  

การรับประทานอาหารเช้าเป็นการเติมพลังงานให้กับร่างกาย เนื่องจากพลังงานที่ร่างกายใช้จะได้มา
จากการย่อยสลายอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในรูปของน้ าตาลหรือกลูโคส (Glucose) ไว้ในเลือด
เป็นหลัก และบางส่วนถูกเก็บเป็นพลังงานส ารองที่เรียกว่า ไกลโคเจน (Glycogen) ตามกล้ามเนื้อและตับ 
ในขณะหลับ ร่างกายจะไม่ได้รับพลังงานจากสารอาหารที่รับประทานอาหาร จึงต้องดึงไกลโคเจนออกมาใช้
ตลอดคืน เพ่ือช่วยคงระดับน้ าตาลในเลือดไม่ให้ต่ าจนเกินไป หลังการนอนเป็นเวลานาน ร่างกายจึงมีระดับ
ไกลโคเจนค่อนข้างต่ าในช่วงเช้า จึงควรได้รับพลังงานเข้าไปเ พ่ิมเติม หากไกลโคเจนที่เป็นแหล่งพลังงาน
ส ารองถูกน ามาใช้จนหมด ร่างกายจะเริ่มสลายกรดไขมัน เพ่ือน าไปเป็นพลังงานแทนชั่วคราว ซึ่งไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ ในการน ามาใช้เป็นพลังงาน จึงท าให้รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแรง ส่งผลต่อการเรียนรู้ หรือท างาน
ได้ไม่เต็มที ่

การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าตามหลักโภชนาการจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามิน                
ที่จ าเป็นในแต่ละวันอย่างครบถ้วน มิเช่นนั้นมื้ออาหารที่เหลืออาจต้องรับประทานในปริมาณมาก เพ่ือให้
ร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัน จึงไปกระจุกรวมเป็นอาหารมื้อใหญ่เพียง 1-2 มื้อ ซึ่งอาจ
เป็นผลเสียต่อสุขภาพตามมา การเลือกอาหารเช้าที่อุดมไปด้วยธัญพืช ไฟเบอร์ และโปรตีน แต่มีน้ าตาล  
ในระดับท่ีพอเหมาะจะช่วยกระตุ้นสมองให้พร้อมเรียนรู้ มีสมาธิจดจ่อและจดจ าได้ดีข้ึน 

นอกจากนี้ ยังพบว่าคนที่รับประทานอาหารเช้ามักควบคุมน้ าหนักได้ดีกว่าคนที่อดอาหารเช้า                   
โดยทฤษฎีหนึ่งได้อธิบายเหตุผลสนับสนุนไว้ว่า การรับประทานม้ือเช้าจะช่วยให้ควบคุมความหิวได้ค่อนข้างดี
และมีแนวโน้มเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า เพราะผู้ที่อดอาหารเช้าจะหิวโซเมื่อใกล้มื้อ
อาหารถัดไป จึงมีโอกาสหยิบขนมรองท้องที่มักมีแคลอรีสูงเข้าปากได้ง่าย และอาจรับประทานอาหาร
ปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย จากงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการ  
ทางการแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Journal of Clinical Nutrition) ได้ติดตามรูปแบบ
การรับประทานอาหารทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ในช่วง 20 ปี ปรากฏว่าผู้ที่มีพฤติกรรมไม่รับประทานอาหารเช้าเป็น
ประจ าส่วนใหญ่จะมีน้ าหนักมากขึ้น รอบเอวขยายกว่าเดิม มีระดับคอเลสเตอรอลเพ่ิมสูง และได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์น้อย ขณะเดียวกัน อาหารเช้ายังอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจให้น้อยลง  
จากการศึกษาของสมาคมหัวใจ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส ารวจผู้ชาย อายุ 45 -82 ปี จ านวน 26,902 คน  
ซึ่งไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นประจ า พบว่ามีความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายหรือเสียชีวิตจาก  
โรคหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมมากข้ึนถึง 27%  

การเลือกประเภทอาหารก็ส าคัญไม่แพ้กัน คาร์โบไฮเดรตจัดเป็นกลุ่มสารอาหารหลักที่ร่างกายน าไป
เผาผลาญเป็นพลังงานได้ทันที จากนั้นจึงเป็นโปรตีน ในขณะที่ไฟเบอร์จะช่วยให้รู้สึกอ่ิมนานขึ้น โดยไม่ได้รับ
พลังงานส่วนเกินมากไป อีกทั้งยังช่วยลดอาการท้องผูกและช่วยให้ระบบการย่อยอาหารเป็นไปตามปกติ  
กลุ่มอาหารที่รับประทานเป็นมื้อเช้าจึงควรผสมผสานสารอาหารหลายประเภทเพ่ือช่วยให้ระบบเผาผลาญ
ของร่างกายเป็นไปอย่างมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่ว 
          ค าแนะน าในการรับประทานอาหารเช้า รับประทานโดยไม่รีบเร่ง ปริมาณพอเพียง ควรให้เวลา 
ในการรับประทานมื้อเช้าอย่างเต็มที่ ไม่รีบเร่ง ไม่ท ากิจกรรมอ่ืนที่ดึงดูดความสนใจในขณะรับประทาน เพราะอาจ
ท าให้รับประทานปริมาณมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว รวมถึงสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายก าลังหิวหรืออ่ิม 
เพ่ือช่วยเตือนให้ทราบว่าควรรับประทานในปริมาณเท่าไร ไม่มากหรือน้อยเกินไป เลือกภาชนะที่เหมาะสม  
กรณีที่รับประทานอาหารเช้าที่บ้านอาจเลือกภาชนะที่ใส่อาหารที่มีขนาดพอดี เพ่ือช่วยกะปริมาณอาหารไม่ให้
เยอะเกินไป เน้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก่อนเสมอ โดยทั่วไปเวลาหิว คนส่วนใหญ่มักจะมีแนวโน้ม
เลือกอาหารประเภทแป้งและน้ าตาลได้ง่าย ลองปรับเปลี่ยนประเภทอาหารมาเป็นผัก ผลไม้ ธัญพืช  
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หรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ าก่อนอาหารประเภทอ่ืน ซึ่งกลุ่มอาหารเหล่านี้จะอุดมไปด้วยสารอาหาร 
วิตามิน แร่ธาตุที่จ าเป็นต่อร่างกาย อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณความต้องการกลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงานสูง  
ลงได้บ้าง เปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกอาหาร อาหารเช้าที่ดีควรมีสัดส่วนของผักและธัญพืชอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ในมื้ออาหาร โดยอาจเลือกผักผลไม้หลากหลายสี ธัญพืชประเภทต่าง ๆ รวมถึงปรับอาหารบางชนิดที่ทดแทน
กันได้และดีต่อสุขภาพมากกว่า เช่น เลือกเป็นนมไขมันต่ าหรือไขมัน 0% แทนสูตรปกติ เพราะจะได้รับ
พลังงานและไขมันน้อยกว่า แต่สารอาหารยังคงครบถ้วน รับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขาว  
ดื่มน้ าเปล่าหรือน้ าผลไม้สดแทนเครื่องดื่มปรุงแต่ง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารปรุงแต่งสูง ลดปริมาณอาหาร  
ที่เต็มไปด้วยไขมันอ่ิมตัว เติมน้ าตาลหรือเกลือปริมาณมาก เช่น เค้ก ไอศกรีม เครื่องดื่มที่มีรสหวาน พิซซ่า 
ไส้กรอก เบคอน อาหารกระป๋อง ซึ่งไม่ควรรับประทานเป็นมื้อเช้าเป็นประจ า  

 

11. จากเรื่องที่อ่าน ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า 
1)  ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
2)  ท าให้ร่างกายสดชื่นกระฉับกระเฉง 
3)  ท าให้มีสมาธิและความจ าดี 
4)  ลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด 

12. จากเรื่องที่อ่าน ถ้าเราอดอาหารเช้าเป็นประจ าจะมีผลเสียอย่างไร 
1)  มีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนได้ง่าย 
2)  ระบบเผาผลาญไม่สมดุล 
3)  ระบบย่อยอาหารผิดปกติ 
4)  สูญเสียระบบขับถ่ายและท าให้ท้องผูก 

13. จากค าแนะน าในเนื้อเรื่อง ใครมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการรับประทานอาหารเช้า 
1)  สมชาย รีบไปท างานจึงดื่มกาแฟด า และขนมปัง 1 แผ่น 
2)  สมศรี รับประทานเค้กและน้ าอัดลมเพราะสะดวกและทานง่าย 
3)  สมศักดิ์ มักจะทานธัญพืชและข้าวกล้องแทนข้าวขาวเป็นประจ า 
4)  สมหญิง เลือกทานอาหารประเภทฟาสฟูดส์ เช่น พิซซ่า เพราะให้พลังงานสูง 

14. ข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
1)  ในขณะหลับ ร่างกายจะถูกดึงพลังงานส ารองไปใช้ทั้งคืนท าให้รู้สึกเพลียในตอนเช้า 
2)  การเลือกอาหารเช้าที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นสมองและมีสมาธิในการเรียน 
3)  การเลือกภาชนะใส่อาหารเช้าที่เหมาะสมเป็นข้อค านึงในการรับประทานอาหารเช้า 
4)  งานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการไม่รับประทานอาหารเช้าทั้งในเด็กและผู้ใหญ่มีความเสี่ยง 
    ต่ออาการหัวใจวายหรือเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากข้ึน 

15. ชื่อเรื่องท่ีเหมาะสมที่สุดในบทอ่านนี้คือข้อใด 
1)  การเลือกเมนูอาหารเช้า 
2)  ประโยชน์ของอาหารเช้า 
3)  ค าแนะน าในการรับประทานอาหารเช้า 
4)  พฤติกรรมที่ส าคัญในการรับประทานอาหารเช้า 

เฉลย ข้อ 11 ตอบ 2)  ข้อ 12 ตอบ 1)  ข้อ 13 ตอบ 3)  ข้อ 14 ตอบ 4)  ข้อ 15 ตอบ 2) 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 16 – 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
16.  จากข้อความ อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นมีการแสดงออกท่ีใกล้เคียงกัน 
 1)  พัฒนาการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน 
 2)  ความสนใจที่เกี่ยวกับตนเองคล้ายคลึงกัน 
 3)  สิ่งรอบตัวในสังคมที่ด าเนินชีวิตอยู่ 
 4)  การปรับตัวเพ่ือจะอยู่ในสังคมนั้น ๆ 
17.  ข้อใดคือสิ่งส าคัญท่ีบทอ่านเสนอแนะให้วัยรุ่นต้องกระท า 
 1)  การแสวงหาเอกลักษณ์ 
 2)  การเรียนหนังสือ 
 3)  ความสนใจตนเอง 
 4)  การพัฒนาตนเอง 
18.  จากเรื่องที่อ่าน ช่วงวัยใดต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืน 
 1)  วัยเด็กแรกเกิด 
 2)  วัยเด็กตอนกลาง 
 3)  วัยเด็กตอนปลาย 
 4)  วัยรุ่น 
19.  ข้อใดเป็นเหตุผลที่วัยรุ่นอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคมปัจจุบัน 
 1)  การแต่งตัวเหมือนดารานักร้อง 
 2)  การแสดงเป้าหมายในสิ่งที่ท าได้ 
 3)  การบ่งบอกเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
 4)  การแสดงบทบาททางเพศของตนเอง 

 พัฒนาการของคนในแต่ละช่วงวัย มีการพัฒนาเป็นระบบขั้นตอน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่ต้องการ
ความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ พัฒนาการทางร่างกายที่ต้องการการฝึกใช้กล้ามเนื้อ วัยเด็กตอนกลาง  
เป็นวัยที่ต้องการเข้าโรงเรียน เด็กจึงต้องการการปรับตัว เพ่ือไปอยู่อีกสังคมหนึ่งที่ต่างออกไป บุคคลที่มี
อิทธิพลต่ออารมณ์ของเด็กวัยนี้ คือครูและเพ่ือน วัยเด็กตอนปลายมีการพัฒนาทางด้านความคิดมากข้ึน 
รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง มีเป้าหมายและต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืนว่าเขาท าได้ 
 วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม เพราะเป็นช่วงวัยที่เปลี่ยนจากเด็กไปสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ วัยนี้จึงเป็นเสมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ มีความต้องการเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
มีความรู้สึกสับสนในตนเอง แสวงหาตัวตนของตนเอง มีความสนใจเกี่ยวกับตนเอง และความคิดของคนอ่ืน
ที่มีต่อตน มีการรับรู้ในบทบาททางเพศของตน ต้องการแสดงลักษณะและบทบาททางเพศของตน  
ให้ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการเลียนแบบพฤติกรรมตามบุคคลต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่  
เพ่ือน หรือแม้แต่ดารา นักร้อง  
 ด้วยเหตุนี้การแสดงออกของวัยรุ่น ทั้งด้านจิตใจและรูปลักษณ์ภายนอกจึงมีมากกว่าวัยอ่ืน ๆ  
อีกทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ด ารงอยู่ก็มีผลต่อความคิด การกระท า จึงพบเห็นได้เสมอว่า เด็กวัยรุ่น  
มีการแสดงออกทางสังคมที่คล้ายคลึงกันในกลุ่มเพ่ือน ทั้งความคิด การพูดจา การแต่ งกาย เครื่องมือ 
สิ่งของที่ใช้ นั่นก็เพ่ือตอบสนองความต้องการที่พัฒนาไปตามช่วงวัยของเขา และสิ่งที่วัยรุ่นควรจะต้องยึดถือ 
เอาเป็นภาระหลัก นั่นก็คือการเรียนหนังสือ เพ่ือเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะต้องท างาน มีครอบครัว 
ตอบสนองพัฒนาการในช่วงวัยต่อไป แต่ปัจจุบันพบว่ามีวัยรุ่นจ านวนหนึ่งยังขาดความตระหนักในเรื่องนี้ 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช

ั้น
ม
ัธ
ย
ม
ศ
ึก
ษ
า
ป
ีท
ี่ 
1
 
-
 
3

30



31 

20.  จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ จะส่งผลตามมาหลายประการยกเว้นข้อใด 
 1)  สังคมได้รับผลกระทบ 
 2)  สร้างปัญหาครอบครัว 
 3)  พัฒนาการทางสังคม 
 4)  สับสนในตนเอง 
เฉลย ข้อ 16 ตอบ 3)  ข้อ 17 ตอบ 2) ข้อ 18 ตอบ 3) ข้อ 19 ตอบ 4) ข้อ 20 ตอบ 4) 
 
เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการประเมินผลรวมแบบทดสอบการอ่าน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
31 – 40 ดีเยี่ยม 
21 – 30 ด ี
11 – 20 พอใช้ 
0 – 10   ปรับปรุง 

การแปลผลคะแนนแบบทดสอบการอ่าน 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ โดยสรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ และประเมินคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้ 

ดี ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ บอกประเด็นส าคัญแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
บอกข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่านได้ 

พอใช้ ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ บอกวัตถุประสงค์ และอธิบายขยายความ  
และจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได ้

ปรับปรุง อ่านแล้วบอกข้อมูล และแสดงความรู้สึกได้ 
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แบบสรุปแบบทดสอบการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
โดยทดสอบจากพฤติกรรมการอ่าน 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินให้คะแนนแบบทดสอบ และท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ผู้เรียน 
มีระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการอ่าน 

ผู้ประเมิน  นักเรียนประเมินตนเอง    คร ู
   เพ่ือนนักเรียน     ผู้ปกครอง   
ผู้ประเมิน ชื่อ......................................................................นามสกุล................................. .................................... 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

คะแนนที่ได้
จากการท า
แบบทดสอบ 

(40) 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1        
2        
3        
4        
...        

  
 วิธีการใช้เครื่องมือ 

จากเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร เป็นแบบทดสอบ 
การอ่าน (แบบเลือกตอบ)  

การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลข้างต้น สามารถใช้ในการประเมินระหว่างเรียน และหลังการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และระดับความสามารถของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้เคร่ืองมือประเมินแบบทดสอบควรอยู่ในระดับดี ขึ้นไป และการประเมิน 
ผลรวมแบบทดสอบการอ่านและการแปลผลคะแนน ควรมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี ขึ้นไป  
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แบบประเมินการเขียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 

ชื่อ ............................................................................. .................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ................................................................................. ...............................................................................
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบรรยายในประเด็นที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น อาชีพที่ใฝ่ฝัน กิจกรรมยามว่าง สัตว์เลี้ยงที่โปรดปราน  

กีฬาที่ชอบ ก าหนดให้มีความยาว 10 – 15 บรรทัด โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน) 

 รายการประเมิน คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. เนื้อหา 
   1.1 ใจความเหมาะสม  
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับ 
        ประเด็นท่ีก าหนด 
   1.4 ไม่วกวน 

มีครบท้ัง 4 
องค์ประกอบ 

มี 3 
องค์ประกอบ 

มี 2 
องค์ประกอบ 

มี 1 
องค์ประกอบ 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบท้ัง 
4 ข้อ 

2. การใช้ภาษา 
   2.1 ใช้ภาษาทางการ ไม่ใช้  
        ภาษาพูด หรือภาษาถิ่น 
   2.2 ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
        เว้นวรรค และย่อหน้า 
        ถูกต้อง 
   2.3 ใช้ประโยคเหมาะสม เช่น 

การเช่ือมค า  
การขยายความ  
ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

 มีครบท้ัง 3 
องค์ประกอบ 

มี 2 
องค์ประกอบ 

มี 1 
องค์ประกอบ 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบท้ัง 
3 ข้อ 

3. การเขียนสะกดค า    สะกดถูกต้องทุก
ค าหรือสะกด
ค าผิดตั้งแต่ 1-2 
ค า 

สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 3-4 ค า  

สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 5 ค า    
ขึ้นไป 

4. ความยาวของเนื้อหา    เขียนความ
ยาวตามที่
ก าหนด 

เขียนไม่ครบ         
ตามที่ก าหนด 

 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10 ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 
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แบบประเมินการเขียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 

ชื่อ ............................................................................. .................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ................................................................................................................................................................ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเชิญชวนหรือโน้มน้าวใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น การรักษาความสะอาดในโรงเรียน  

การรักษาสิ่งแวดล้อม การหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด การออกก าลังกาย ก าหนดให้มีความยาว 10 – 15 บรรทัด 
โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน  ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน) 

 รายการประเมิน คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. เนื้อหา 
   1.1 ใจความเหมาะสม  
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับ 
        ประเด็นท่ีก าหนด 
   1.4 ไม่วกวน 

มีครบท้ัง 4 
องค์ประกอบ 

มี 3 
องค์ประกอบ 

มี 2 
องค์ประกอบ 

มี 1 
องค์ประกอบ 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 4 ข้อ 

2. การใช้ภาษา 
   2.1 ใช้ภาษาทางการ ไม่ใช้  
        ภาษาพูด หรือภาษาถิ่น 
   2.2 ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
        เว้นวรรค และย่อหน้าถูกต้อง 
   2.3 ใช้ประโยคเหมาะสม เช่น 
        การเช่ือมค า การขยายความ  
        ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

 มีครบทั้ง 3 
องค์ประกอบ 

มี 2 
องค์ประกอบ 

มี 1 
องค์ประกอบ 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ข้อ 

3. การเขียนสะกดค า    สะกดถูกต้อง
ทุกค าหรือ
สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 1-2 ค า 

สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 3-4 ค า  

สะกดค าผิด 
ตั้งแต่ 5 ค า    
ขึ้นไป 

4. ความยาวของเนื้อหา    เขียนความ
ยาวตามที่
ก าหนด 

เขียนไม่ครบ         
ตามที่ก าหนด 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10 ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 
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แบบประเมินการเขียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 

ชื่อ ............................................................................. .................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ..................................................................................... ........................................................................... 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบหรืออธิบายความแตกต่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ข้อดีและข้อเสีย 
ในการเรียนออนไลน์ การแต่งเครื่องแบบนักเรียน ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน ก าหนดให้มีความยาว 
10 – 15 บรรทัด โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน) 

 รายการประเมิน คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. เนื้อหา 
   1.1 ใจความเหมาะสม  
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับ 
        ประเด็นท่ีก าหนด 
   1.4 ไม่วกวน 

มีครบทั้ง 4 
องค์ประกอบ 

มี 3 
องค์ประกอบ 

มี 2 
องค์ประกอบ 

มี 1 
องค์ประกอบ 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบท้ัง 
4 ข้อ 

2. การใช้ภาษา 
   2.1 ใช้ภาษาทางการ ไม่ใช้  
        ภาษาพูด หรือภาษาถิ่น 
   2.2 ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
        เว้นวรรค และย่อหน้าถูกต้อง 
   2.3 ใช้ประโยคเหมาะสม เช่น 
        การเช่ือมค า การขยายความ  
        ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

 มีครบทั้ง 3 
องค์ประกอบ 

มี 2 
องค์ประกอบ 

มี 1 
องค์ประกอบ 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบท้ัง 
3 ข้อ 

3. การเขียนสะกดค า    สะกดถูกต้อง
ทุกค าหรือ
สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 1-2 ค า 

สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 3-4 ค า  

สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 5 ค า    
ขึ้นไป 

4. ความยาวของเนื้อหา    เขียนความ
ยาวตามที่
ก าหนด 

เขียนไม่ครบ         
ตามที่ก าหนด 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10 ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 
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แบบประเมินการเขียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 

ชื่อ ............................................................................. .................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ................................................................................. ............................................................................... 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสังคม เช่น ข้อดี
และข้อเสียของการใช้เทคโนโลยี สิทธิส่วนบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ ก าหนดให้มีความยาว 10 – 15 บรรทดั 
โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน) 

 รายการประเมิน คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. เนื้อหา 
   1.1 ใจความเหมาะสม  
   1.2 มีความต่อเนื่อง 
   1.3 มีความสอดคล้องกับ 
        ประเด็นท่ีก าหนด 
   1.4 ไม่วกวน 

มีครบทั้ง 4 
องค์ประกอบ 

มี 3 
องค์ประกอบ 

มี 2 
องค์ประกอบ 

มี 1 
องค์ประกอบ 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ
ทั้ง 4 ข้อ 

2. การใช้ภาษา 
   2.1 ใช้ภาษาทางการ ไม่ใช้  
        ภาษาพูด หรือภาษาถิ่น 
   2.2 ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
        เว้นวรรค และย่อหน้าถูกตอ้ง 
   2.3 ใช้ประโยคเหมาะสม เช่น 
        การเช่ือมค า การขยายความ  
        ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

 มีครบทั้ง 3 
องค์ประกอบ 

มี 2 
องค์ประกอบ 

มี 1 
องค์ประกอบ 

ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบ
ทั้ง 3 ข้อ 

3. การเขียนสะกดค า    สะกดถูกต้อง
ทุกค าหรือ
สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 1-2 ค า 

สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 3-4 ค า  

สะกดค าผิด
ตั้งแต่ 5 ค า    
ขึ้นไป 

4. ความยาวของเนื้อหา    เขียนความ
ยาวตามที่
ก าหนด 

เขียนไม่ครบ         
ตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10 ดีเยี่ยม 
7 - 8 ด ี
5 - 6 พอใช้ 
0 - 4   ปรับปรุง 
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เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการประเมินผลรวมแบบประเมินการเขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
31 – 40 ดีเยี่ยม 
21 – 30 ด ี
11 – 20 พอใช้ 
0 – 10    ปรับปรุง 

การแปลผลคะแนนการประเมินการเขียน 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม 

เขียนสื่อสารด้วยเนื้อหาที่มีความซับซ้อนโดยปราศจากอคติ มีการเขียนตีความ 
วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่น จุดด้อย และประเมินคุณค่าของเรื่องที่เกิดประโยชน์กับ    
คนหมู่มากหรือเป็นประโยชน์จริงหรือเป็นไปตามอุดมการณ์  เขียนสื่อสารใน
ทางบวกค านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ ของส่วนรวม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาตามที่ก าหนดได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ดี 

เขียนสื่อสารด้วยเนื้อหาโดยปราศจากอคติ มีการเขียนสรุปประเด็น ตีความ 
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าจากเรื่องท่ีเขียนในมิติความจริง ความดี ความงามที่
มีความซับซ้อนมากขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียน
เนื้อหาที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยใช้
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาตามที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 

พอใช้ 

เขียนสื่อสารด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ตรงประเด็น โดยปราศจากอคติ ล าดับเรื่องราว
อย่างต่อเนื่อง เขียนสรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าจากเรื่อง
ที่เขียนในมิติความจริง ความดี และความงามแบบง่ายได้ เขียนเนื้อหาได้อย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ภาษาตามที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 

ปรับปรุง 

เขียนสื่อสารเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ เนื้อหามีความ
ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ล าดับเรื่องราวอย่าง
ต่อเนื่องไม่สับสนวกวน แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมีสติกับบุคคลที่
หลากหลายขึ้นในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนได้อย่างมี
มารยาทและจริยธรรม โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาตามที่ก าหนดได้ 
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แบบสรุปแบบประเมินการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 

โดยประเมินจากพฤติกรรมการเขียน 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินให้คะแนนแบบทดสอบ และท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ผู้เรียน 

มีระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการเขียน 
ผู้ประเมิน  นักเรียนประเมินตนเอง   คร ู
   เพ่ือนนักเรียน    ผู้ปกครอง 
 

ผู้ประเมิน ชื่อ......................................................................นามสกุล................................. .................................... 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

คะแนนที่ได้
จากการท า
แบบทดสอบ 

(40) 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1        
2        
3        
4        
5        
...        

  
 วิธีการใช้เครื่องมือ 

จากเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร เป็นแบบประเมิน
การเขียน (แบบเขียนตอบอิสระ)  

การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลข้างต้น สามารถใช้ในการประเมินระหว่างเรียน และหลังการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และระดับความสามารถของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะส าคัญ                
ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้เคร่ืองมือประเมินแบบทดสอบควรอยู่ในระดับดี ขึ้นไป และการประเมิน 
ผลรวมแบบประเมินการเขียนและการแปลผลคะแนน ควรมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี ขึ้นไป  
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แบบประเมินการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (ส าหรับนักเรียน) 
ชื่อ ............................................................................ .................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ............................................................. .................................................................................................. 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบรรยายในประเด็นที่เก่ียวกับตนเอง เช่น อาชีพที่ใฝ่ฝัน กิจกรรมยามว่าง สัตว์เลี้ยง 
ที่โปรดปราน กีฬาที่ชอบ  ก าหนดให้มีความยาว 10 – 15 บรรทัด 

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

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเชิญชวนหรือโน้มน้าวใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น การรักษาความสะอาดในโรงเรียน          

การรักษาสิ่งแวดล้อม การหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด การออกก าลังกาย ก าหนดให้มีความยาว 10 – 15 บรรทัด 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบหรืออธิบายความแตกต่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ข้อดีและข้อเสีย                

ในการเรียนออนไลน์ การแต่งเครื่องแบบนักเรียน ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน ก าหนดให้มีความยาว  
10 – 15  บรรทัด 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสังคม เช่น ข้อดี 
         และข้อเสียของการใช้เทคโนโลยี สิทธิสว่นบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ ก าหนดให้มีความยาว 10–15 บรรทัด 
............................................................................ ..................................................................................................
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... ......................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ......................................... 
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แบบประเมินการเลือกใช้สื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับครู) 
 
ชื่อ ....................................................................... ......................................ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน .......................................................................... ..................................................................................... 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกใช้สื่อเพ่ือน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑ์
การประเมินการเลือกใช้สื่อ ต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
1 2 3 4 

1. วัตถุประสงค์ของสื่อ 
 

เลือกใช้สื่อไดต้รง
ตามวัตถุประสงค์
ของตนเอง 
 

เลือกใช้สื่อไดต้รง
ตามวัตถุประสงค์
ของตนเองและ
สังคม 
 

เลือกใช้สื่อไดต้รง
ตามวัตถุประสงค์ที่
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองสังคมและ
ส่วนรวม 
 

เลือกใช้สื่อไดต้รงตาม
วัตถุประสงค์ที่เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
สังคมและสามารถใช้
สื่อเพื่อสื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจในสังคมได ้

2. เนื้อหาของสื่อ 
 

มีเนื้อหาครบถ้วนมี
การล าดับเนื้อหา 
ไม่ต่อเนื่องแตม่ี
ความเหมาะสมต่อ
ตนเอง 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
มีการล าดับเนื้อหา
ต่อเนื่องมีความ
เหมาะสมต่อตนเอง 

เนื้อหาครบถ้วน 
มีล าดับเนื้อหา
ต่อเนื่องมีความ
เหมาะสมต่อตนเอง 
และสังคม 

เนื้อหาครบถ้วน 
มีการล าดับเนื้อหา
ต่อเนื่องมีความ
เหมาะสมและ 
มีประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม 

3. ความรับผดิชอบต่อสื่อ เลือกสื่อจาก
แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ  

เลือกสื่อจาก
แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ มีการ
อ้างอิง  

เลือกสื่อจาก
แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ มีการ
อ้างอิง ไม่ละเมดิ
สิทธิของผู้อื่น  

เลือกสื่อจาก
แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิง 
ไม่ละเมดิสิทธิของผู้อื่น 
และไม่สร้างผลกระทบ
ต่อผู้อื่น 

 
เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการประเมินผลรวมแบบประเมินการเลือกใช้สื่อ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
10 – 12 ดีเยี่ยม 
7 – 9 ด ี
4 - 6 พอใช้ 
0 - 3   ปรับปรุง 

 
 
 
 
 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช

ั้น
ม
ัธ
ย
ม
ศ
ึก
ษ
า
ป
ีท
ี่ 
1
 
-
 
3

40



41 

การแปลผลคะแนนการประเมินการเลือกใช้สื่อ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม 

เลือกใช้สื่อโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ใช้กลวิธี
ในการเลือกสื่อและสื่อสารที่เหมาะสมได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถประเมินคุณค่าและวิเคราะห์ผลกระทบของสื่อที่จะส่งผลต่อสังคมในเชิงลึกได้ 
โดยค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ของส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ดี 
เลือกใช้สื่อได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้กลวิธีในการเลือกสื่อและ
สื่อสารที่เหมาะสมได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม สามารถ
ประเมินคุณค่าและวิเคราะห์ผลกระทบของสื่อที่จะส่งผลต่อสังคมในเชิงลึกได้ 

พอใช้ 
เลือกใช้สื่อได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้กลวิธีในการเลือกสื่อและ
สื่อสารท่ีเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม สามารถวิเคราะห์คุณค่า
และตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ  

ปรับปรุง เลือกใช้ส่ือได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้กลวิธีในการเลือกสื่อและ
สื่อสารที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

 
แบบสรุปแบบประเมินการเลือกใช้สื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
โดยประเมินจากพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินให้คะแนนแบบทดสอบ และท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ผู้เรียน 
มีระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการเลือกใช้สื่อ 

ผู้ประเมิน  นักเรียนประเมินตนเอง   คร ู
   เพ่ือนนักเรียน    ผู้ปกครอง   
ผู้ประเมิน ชื่อ......................................................................นามสกุล............................................ ......................... 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมิน 

(40) 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1        
2        
3        
4        
...        
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วิธีการใช้เครื่องมือ 
จากเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร เป็นแบบประเมิน

การเลือกใช้สื่อ  
การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลข้างต้น สามารถใช้ในการประเมินระหว่างเรียน และหลังการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และระดับความสามารถของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้เคร่ืองมือประเมินแบบทดสอบควรอยู่ในระดับดี ขึ้นไป และการประเมิน 
ผลรวมแบบประเมินการเลือกใช้สื่อและการแปลผลคะแนน ควรมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี ขึ้นไป  

 
 

แบบประเมินการเลือกใช้สื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ส าหรับนักเรียน) 
 
ชื่อ .............................................................. ...............................................ชั้น...................เลขท่ี.......................... 
โรงเรียน ................................................................. .............................................................................................. 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกใช้สื่อเพ่ือน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถ่ินของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑ์

การประเมินการเลือกใช้สื่อ ต่อไปนี้ 
รายการประเมิน 

1. วัตถุประสงค์ของสื่อ (4 คะแนน) 
   1.1 เลือกใช้สื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   1.2 เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคม 
   1.3 สามารถใช้สื่อเพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจในสังคมได้ 
2. เนื้อหาของสื่อ (4 คะแนน) 
   2.1 เนื้อหาครบถ้วน 
   2.2 การล าดับเนื้อหาต่อเนื่อง 
   2.3 การล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
   2.4 มีประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม 
3. ความรับผิดชอบต่อสื่อ (4 คะแนน) 
   3.1 เลือกสื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
   3.2 มีการอ้างอิงข้อมูล 
   3.3 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
   3.4 ไม่สร้างผลกระทบต่อผู้อ่ืน 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

 
 เครื่องมือแต่ละเครื่องมือมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแปลผลคะแนนที่สอดคล้อง  
และเหมาะสมกับวิธีการวัดพฤติกรรม โดยก าหนดการแปลผลคะแนนของเครื่องมือแต่ละเครื่องมือเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง ซึ่งการแปลผลคะแนนดังกล่าวใช้ในการตัดสิน
ระหว่างเรียน  

 ส าหรับเกณฑ์การตัดสินสมรรถนะส าคัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับระดับคุณภาพทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยครูผู้สอนสามารถน าเครื่องมือ
ทั้งหมดของแต่ละด้าน ดังปรากฏมาแล้วข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน 
ทักษะการเขียน และกลวิธีการสื่อสาร มาใช้ในการตัดสินสมรรถนะส าคัญ โดยมีผลรวมคะแนนทั้ง 5 ด้าน                 
(172 คะแนน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ 1 ทักษะการฟัง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 ด้านที่ 2 ทักษะการพูด  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 ด้านที่ 3 ทักษะการอ่าน  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 ด้านที่ 4 ทักษะการเขียน  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 ด้านที่ 5 กลวิธีการสื่อสาร  คะแนนเต็ม 12 คะแนน 
 เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
130 – 172 ดีเยี่ยม 
87 – 129 ด ี
44 – 86 พอใช้ 
0 – 43 ปรับปรุง 
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กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
นิยามสมรรถนะส าคัญ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ลักษณะเครื่องมือ 

     ความสามารถในการคิด 
เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิ ดอย่ างสร้ า งสรรค์   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน า 
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ 
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     ระบุความเข้าใจที่หลากหลายจากสถานการณ์
ที่ยากและซับซ้อน ตัดสินใจเลือกค าตอบและ
ประเมินความเหมาะสมของค ากล่าวอ้าง พร้อม
แสดงการแปลความหมายข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้องและ
ระบุข้อโต้แย้งที่สอดคล้องกับสถานการณ์ มีความ
เป็นเหตุเป็นผลกัน 
การคิดเชิงระบบ 
     วิ เคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับระบบหรือ
สถานการณ์ เชื่อมโยงจัดหมวดหมู่หรือก าหนด 
ตัวแปร วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
ระบุแบบแผนของพฤติกรรมและองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือแสดงโครงสร้างของระบบ
หรือสถานการณ์ได้ 
การคิดสร้างสรรค์ 
     พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรมเ พ่ือ
แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนโดยใช้ความคิดที่แปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ าใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้
เหมาะสมต่อการใช้งานจริง จากสิ่งที่มีอยู่หรือน าสิ่ง
อ่ืนมาทดแทนสิ่งที่ขาด 2 วิธี ในเวลาที่ก าหนด  
แจกแจงรายละเอียดของการพัฒนาชิ้นงาน วิธีการ
หรือนวัตกรรมและขยายความคิดได้ มีการประเมิน
ชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรมจากเกณฑ์และเสนอ
แนวทางปรับปรุง   

- แบบทดสอบ 
  เชิงสถานการณ์    
- แบบประเมินตรวจสอบ 
  รายการ 
- แบบประเมินผลงาน/   
  ชิ้นงาน/นวัตกรรม/ 
  กระบวนการท างาน 
 

 

 เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
 จากกรอบโครงสร้างเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินแบบต่าง ๆ ไดด้ังนี้  

 แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
 แบบประเมินตรวจสอบรายการ 
 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 

 
 

2.2 ความสามารถในการคิด   

 นิยำมสมรรถนะส�ำคัญ ตัวชี้วัด ลักษณะเครื่องมือ

2.2 เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถในกำรคิด
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กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
นิยามสมรรถนะส าคัญ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ลักษณะเครื่องมือ 

     ความสามารถในการคิด 
เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิ ดอย่ างสร้ า งสรรค์   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน า 
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ 
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     ระบุความเข้าใจที่หลากหลายจากสถานการณ์
ที่ยากและซับซ้อน ตัดสินใจเลือกค าตอบและ
ประเมินความเหมาะสมของค ากล่าวอ้าง พร้อม
แสดงการแปลความหมายข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้องและ
ระบุข้อโต้แย้งที่สอดคล้องกับสถานการณ์ มีความ
เป็นเหตุเป็นผลกัน 
การคิดเชิงระบบ 
     วิ เคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับระบบหรือ
สถานการณ์ เชื่อมโยงจัดหมวดหมู่หรือก าหนด 
ตัวแปร วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
ระบุแบบแผนของพฤติกรรมและองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือแสดงโครงสร้างของระบบ
หรือสถานการณ์ได้ 
การคิดสร้างสรรค์ 
     พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรมเ พ่ือ
แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนโดยใช้ความคิดที่แปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ าใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้
เหมาะสมต่อการใช้งานจริง จากสิ่งที่มีอยู่หรือน าสิ่ง
อ่ืนมาทดแทนสิ่งที่ขาด 2 วิธี ในเวลาที่ก าหนด  
แจกแจงรายละเอียดของการพัฒนาชิ้นงาน วิธีการ
หรือนวัตกรรมและขยายความคิดได้ มีการประเมิน
ชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรมจากเกณฑ์และเสนอ
แนวทางปรับปรุง   

- แบบทดสอบ 
  เชิงสถานการณ์    
- แบบประเมินตรวจสอบ 
  รายการ 
- แบบประเมินผลงาน/   
  ชิ้นงาน/นวัตกรรม/ 
  กระบวนการท างาน 
 

 

 เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
 จากกรอบโครงสร้างเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินแบบต่าง ๆ ไดด้ังนี้  

 แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
 แบบประเมินตรวจสอบรายการ 
 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 

 
 

2.2 ความสามารถในการคิด   
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แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่ ........................... 
โรงเรียน ................................................................................................................................................................
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วด าเนินกิจกรรมตามข้อต่อไปนี้ 

สถานการณ ์
 สถานการณ ์
           ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของสารชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ า ดิน
อากาศ นอกจากจะส่งผลกระทบท าให้สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงแล้ว ยังได้ส่งผลกระทบ       
ต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวอีกด้วย การแก้ไขและ/หรือการป้องกันการปนเปื้อน  
ของสารต่าง ๆ  ไม่ว่า จะเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้จากในศาสตร์ต่าง ๆ 
หลายสาขา เพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยีมาผสมผสานและประยุกต์ใช้เพ่ือการก าจัดหรือลดปริมาณการ
ปนเป้ือนสารต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งวิธีทางฟิสิกส์ เคมีและชีวภาพ 
นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง
ถึงอนาคต การเลือกใช้เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพพ้ืนที่ย่อมส่งผลให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง  

 

1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ จงตอบค าถามต่อไปนี้ (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ)                  
1.1 นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ า ดิน และ

อากาศได้อย่างไรบ้าง  
ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 

1.2 จากข้อ 1.1 จงเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์มา 1 วิธี พร้อมอธิบายเหตุผลการเลือก 
     และบอกข้อดีและข้อเสียหรือข้อโต้แย้งของวิธีการแก้ปัญหา    

ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 

2. นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองอย่างง่ายในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ได้อย่างไร ให้อธิบาย
ถึงโครงสร้างหรือแบบแผนในการสร้างแบบจ าลองว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาและมี
เหตุผลประกอบ (การคิดเชิงระบบ) 

ตอบ ................................................................................................................................................. .................... 

3. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานหรือดัดแปลงสิ่งมีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ได้
อย่างไร   ให้อธิบายรายละเอียดวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่อยอดของผลงาน (การคิด
สร้างสรรค์) 

ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 
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แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 
ชื่อ .............................................................................................................ชั้น...................เลขที่ ........................... 
โรงเรียน ................................................................................................................................................................
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วด าเนินกิจกรรมตามข้อต่อไปนี้ 

สถานการณ ์
 สถานการณ ์
           ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของสารชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ า ดิน
อากาศ นอกจากจะส่งผลกระทบท าให้สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงแล้ว ยังได้ส่งผลกระทบ       
ต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวอีกด้วย การแก้ไขและ/หรือการป้องกันการปนเปื้อน  
ของสารต่าง ๆ  ไม่ว่า จะเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้จากในศาสตร์ต่าง ๆ 
หลายสาขา เพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยีมาผสมผสานและประยุกต์ใช้เพ่ือการก าจัดหรือลดปริมาณการ
ปนเป้ือนสารต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งวิธีทางฟิสิกส์ เคมีและชีวภาพ 
นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง
ถึงอนาคต การเลือกใช้เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพพ้ืนที่ย่อมส่งผลให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง  

 

1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ จงตอบค าถามต่อไปนี้ (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ)                  
1.1 นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ า ดิน และ

อากาศได้อย่างไรบ้าง  
ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 

1.2 จากข้อ 1.1 จงเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์มา 1 วิธี พร้อมอธิบายเหตุผลการเลือก 
     และบอกข้อดีและข้อเสียหรือข้อโต้แย้งของวิธีการแก้ปัญหา    

ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 

2. นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองอย่างง่ายในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ได้อย่างไร ให้อธิบาย
ถึงโครงสร้างหรือแบบแผนในการสร้างแบบจ าลองว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาและมี
เหตุผลประกอบ (การคิดเชิงระบบ) 

ตอบ ................................................................................................................................................. .................... 

3. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานหรือดัดแปลงสิ่งมีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ได้
อย่างไร   ให้อธิบายรายละเอียดวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่อยอดของผลงาน (การคิด
สร้างสรรค)์ 

ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 
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เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

ระดับพอใช้ 
(2 คะแนน) 

ระดับดี 
(3 คะแนน) 

ระดับดีเย่ียม  
(4 คะแนน) 

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

สามารถระบุความเข้าใจที่
หลากหลายในสถานการณ์
แล้วน ามาตดัสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาและ
ประเมินความเหมาะสม
พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ได ้

จากระดบัปรับปรุงและ
สามารถลงข้อสรุปได้
อย่างถูกต้อง 
 
 

จากระดบัพอใช้และ
สามารถระบุข้อโต้แย้งท่ี
สอดคล้องกับถานการณ ์

จากระดบัดแีละ
สามารถระบเุหตผุล
ของข้อโต้แย้งนั้น 

การคิดเชิง
ระบบ 

สามารถวิเคราะห์ปัจจยัที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น 
เพื่อเช่ือมโยงจัดหมวดหมู่ 
ก าหนดตัวแปร วิเคราะห์
ความสัมพันธเ์ชิงเหตแุละผล
เป็นแบบแผนในการสร้าง
แบบจ าลองอย่างง่ายได ้

จากระดบัปรับปรุงและ
สามารถวเิคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์นั้นและ
สร้างแบบจ าลอง 
อย่างง่ายได ้
 

จากระดบัพอใช้และสร้าง
แบบจ าลองเพื่อแสดง
โครงสร้างของสถานการณ์
ได ้

จากระดับดีและสามารถ
วิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการสร้าง
แบบจ าลองความคดิ
เพื่ออธิบายแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบระบบ
ได ้

การคิด
สร้างสรรค ์

สามารถพัฒนาช้ินงานหรือ
วิธีการเพื่อแก้ปญหาจาก
สถานการณ์จากแนวคิด
ข้อมูลที่หลากหลายและ
ดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่ หรือ
น าสิ่งอ่ืนมาทดแทน สิ่งที่
ขาด 1 วิธี โดยแจกแจง
รายละเอียดวิธีการ
แก้ปัญหาหรือขยาย
ความคิดได้  

จากระดบัปรับปรุง 
และสามารถน า
ความคิดที่แปลกใหม่ที่
ไม่ซ้ าใครหรือพัฒนา 
ต่อยอดจากของเดิมให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน
จริงจากสิ่งท่ีมีอยู่ หรือ
น าสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่ง
ที่ขาด 2 วิธี โดยแจกแจง
รายละเอียดวิธีการ
แก้ปัญหาหรือขยาย
ความคิดได ้

จากระดบัพอใช้และ
สามารถพัฒนาช้ินงาน
วิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาโดยแจกแจง
รายละเอียดการพัฒนา
ช้ินงาน วิธีการ  หรือ
นวัตกรรม และขยาย
ความคิดโดยมีการ
ประเมินช้ินงาน วิธีการ 
หรือนวัตกรรมจากเกณฑ์
และเสนอแนวทาง
ปรับปรุง 

จากระดบัดีและ
สามารถน าความคดิที่
แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าใคร
หรือพัฒนาต่อยอด 
จากของเดิมให้
เหมาะสมต่อการใช้
งานจริงจากสิ่งท่ีมีอยู่
หรือน าสิ่งอื่นมา
ทดแทนสิ่งที่ขาด
มากกว่า 2 วิธี ในเวลา
ที่ก าหนด 

หมายเหตุ  คะแนนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเบื้องต้นสามารถปรับคะแนนให้เพ่ิมข้ึนได้ตามต้องการ 
 วิธีการใช้แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
 1) ครูให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ให้เข้าใจ  

 2) จากนั้นครูให้นักเรียนสืบค้นสถานการณ์ข้างต้น แล้วให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมตามข้อที่
ก าหนดให้   

 3) ครูประเมินผลตามแนวทางการท ากิจกรรมของนักเรียนในแต่ละข้อ หลังนักเรียนด าเนิน
กิจกรรมแต่ละข้อเสร็จแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์การประเมินสมรรถนะในการคิดตามประเด็นใด และอยู่ในระดับใด 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะในการคิด ยกตัวอย่างเช่น  
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   กิจกรรมข้อที่ 1.1 นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารชนิด
ต่าง ๆ ในแหล่งน้ า ดิน และอากาศได้อย่างไรบ้าง ถ้านักเรียนด าเนินกิจกรรมนี้ได้ นั่นคือตรงประเด็นพิจารณา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในระดับปรับปรุง (ได้คะแนน 1 คะแนน) รายละเอียดตามเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการคิด  
 4) ครูสรุปผลการประเมินแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ และแบบบันทึกคะแนนและแปลผลการคิด 
ในภาพรวม ดังนี้ 
 

แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ ส าหรับนักเรียนรายบุคคล 
ความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

 
ผู้รับการประเมิน.................................................................................ชั้น...............เลขท่ี............................ ........... 
ผู้ประเมิน.........................................................................วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.................................................. 
************************************************************************************************** 

รายการประเมินด้านการคิด คะแนน คะแนนรวม 
(12 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย 
(รวม/3) 

ผลการ
ประเมิน หมายเหตุ 1 2 3 4 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ               
การคิดเชิงระบบ         
การคิดสร้างสรรค์         

 

การแปลผล 
คะแนนเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.25  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย  1.76 – 2.50  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.75  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับปรับปรุง 

 

กรณีที่ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะในการคิดด้านใด อยู่ในระดับปรับปรุงหรือ
ระดับพอใช้ครูควรหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้นจากระดับเดิมจนความสามารถในการคิด
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีหรือระดับดีเยี่ยม 
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แบบประเมินตรวจสอบรายการความสามารถในการคิด  
ส าหรับนักเรียนประเมินตนเองและครูผู้สอนประเมินนักเรียน 

ชื่อผู้ถูกประเมิน ........................................................................ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................  เลขที่.................. 
โรงเรียน .............................................................................................................................................. .................. 
ชื่อผู้ประเมิน .................................................................................. ....................................................................... 
 

ด้าน รายการ ได้ ไม่ได้ 
การคิด 
อย่างมี

วิจารณญาณ 

1. ระบุความเข้าใจที่หลากหลายจากสถานการณ์ที่ซับซ้อน     
2. ตัดสินใจเลือกค าตอบและประเมินความเหมาะสมของค ากล่าวอ้าง   
3. แปลความหมายข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์   
4. ลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง   
5. ระบุข้อโต้แย้ง   
6. ระบุข้อโต้แย้งที่สอดคล้องกับสถานการณ์มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน   
7. สามารถระบุเหตุผลของข้อโต้แย้ง   

การคิด 
เชิงระบบ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือสถานการณ์   

2. เชื่อมโยงจัดหมวดหมู่หรือก าหนดตัวแปร   

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเพ่ือสร้างแบบจ าลองอย่างง่าย   

4. ระบุแบบแผนของพฤติกรรมและองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือสร้างแบบจ าลอง   
5. ระบุแบบแผนของพฤติกรรมและองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของระบบหรือสถานการณ์ส าหรับสร้างแบบจ าลองอย่างง่าย 

  

6. สร้างแบบจ าลองเพ่ือแสดงโครงสร้างของระบบ หรือสถานการณ์   
7. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของระบบหรือสถานการณ์ที่ยาก
และซับซ้อน   

  

8. สร้างแบบจ าลองความคิดเพ่ืออธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ
ระบบ 

  

การคิด
สร้างสรรค์ 

1. พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการผสมผสาน
จากแนวคิดที่หลากหลายและดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่หรือน าสิ่งอ่ืนมา
ทดแทนสิ่งที่ขาด 1 วิธี  

  

2. แจกแจงรายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหาหรือขยายความคิดได้บ้าง   
3. ประเมินผลงานจากเกณฑ์   
4. พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความคิดที่
แปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการ
ใช้งานจริงจากสิ่งที่มีอยู่หรือน าสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งที่ขาด 2 วิธี ในเวลาที่
ก าหนด 

  

5. แจกแจงรายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหาหรือขยายความคิด   
6. ประเมินผลงานจากเกณฑ์   
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ด้าน รายการ ได้ ไม่ได้ 
7. พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน
จากสิ่งที่มีอยู่หรือน าสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งที่ขาด 2 วิธี ในเวลาที่ก าหนด 

  

8. แจกแจงรายละเอียดของการพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรมและ  
ขยายความคิด  

  

9. ประเมินชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรมจากเกณฑ์และเสนอแนวทาง
ปรับปรุง    

  

10. พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน
จากสิ่งที่มีอยู่หรือน าสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งที่ขาด มากกว่า 2 วิธี ในเวลาที่
ก าหนด 

  

 

หมายเหตุ : แนวทางในการน าเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ สามารถใช้เครื่องมือนี้ส าหรับครูผู้สอนในการประเมิน
ระดับความสามารถของนักเรียนรายบุคคลหรือนักเรียนประเมินตนเองเพ่ือให้ทราบระดับความสามารถ  
และน าข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับความสามารถด้านการคิดข้ันสูงของนักเรียนต่อไป  

เกณฑ์การแปลผล  
 การแปลผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ท าได้ข้อ  1 – 4  หมายถึง นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปรับปรุง  (1 คะแนน) 
ท าได้ข้อ 1 – 5 หมายถึง นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับพอใช้  (2 คะแนน) 
ท าได้ข้อ 1 – 6  หมายถึง นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี    (3 คะแนน) 
ท าได้ข้อ  1 – 7  หมายถึง นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีเยี่ยม  (4 คะแนน) 
การแปลผลการคิดเชิงระบบ 
ท าได้ข้อ  1 – 4  หมายถึง นักเรียนมีการคิดเชิงระบบอยู่ในระดับปรับปรุง    (1 คะแนน) 
ท าได้ข้อ   1 – 5 หมายถึง นักเรียนมีการคิดเชิงระบบอยู่ในระดับพอใช้    (2 คะแนน) 
ท าได้ข้อ   1 – 6 หมายถึง นักเรียนมีการคิดเชิงระบบอยู่ในระดับดี     (3 คะแนน) 
ท าได้ข้อ   1 – 8  หมายถึง นักเรียนมีการคิดเชิงระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม    (4 คะแนน)  

         การแปลผลการคิดสร้างสรรค์ 
ท าได้ข้อ  1 – 3  หมายถึง นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปรับปรุง    (1 คะแนน) 
ท าได้ข้อ  1 – 9  หมายถึง นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี    (3 คะแนน) 
ท าได้ข้อ  1 – 6 หมายถึง นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับพอใช้   (2 คะแนน) 
ท าได้ข้อ  1 – 10 หมายถึง นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม   (4 คะแนน) 

 
หมายเหตุ : ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์การประเมินข้างต้นให้อยู่ในระดับปรับปรุง 
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 วิธีการใช้  
 การน าเครื่องมือประเมินส าหรับนักเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนักเรียนไปใช้ มีดังนี้ 

 แบบประเมินความสามารถในการคิดส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
  1) ครูศึกษาแบบประเมินความสามารถในการคิดส าหรับนักเรียน 
  2) ครูอธิบายการประเมินตนเองตามแบบประเมินความสามารถในการคิดส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
  3) เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว นักเรียนประเมินตนเองให้ครบตามความสามารถในการคิดทั้ง 3 ด้าน        
โดยประเด็นใดที่นักเรียนท าได้ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ได้” และประเด็นใดที่นักเรียนท าไม่ได้  
ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ได้”   
  4) ครูสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของนักเรียนรายบุคคล เกณฑ์การประเมิน  
ยกตัวอย่างเช่น  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถ้านักเรียนท าได้ข้อ 1 – 4 
ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีการคิดด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในระดับปรับปรุง ถ้าผลการประเมิน
นักเรียนท าได้ข้อ 1 – 5 ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีการคิดด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในระดับพอใช้  
ถ้าผล  การประเมินนักเรียนท าได้ข้อ 1 – 6 ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีการคิดด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ในระดับด ีและถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ 1 – 7 ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีการคิด ด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในระดับดีเยี่ยม (รายละเอียดศึกษาได้จากเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด ตามล าดับ
ขั้นตอน)  
  5) ครูสรุปผลการประเมินดังกล่าวกรณีที่ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะ               
การคิดด้านใดอยู่ในระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ครูควรหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
จากระดับเดิมจนความสามารถในการคิดของนักเรียนอยู่ในระดับดีหรือระดับดีเยี่ยม 

 แบบประเมินความสามารถในการคิดส าหรับครูผู้สอนประเมินนักเรียน 
1) ครูศึกษาแบบประเมินความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
2) ครูใช้แบบประเมินความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในการประเมินนักเรียน

เป็นรายบุคคลให้ครบทุกข้อ โดยประเด็นใดที่นักเรียนท าได้ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ได้” และประเด็นใด
ที่นักเรียนท าไม่ได้ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ได้”    

3) ครูสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินความของนักเรียนรายบุคคล เกณฑ์การประเมิน  
ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ถ้านักเรียนท าได้ 
ข้อ  1 – 4 ทั้งหมด หมายถึง นักเรียน มีการคิดด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในระดับ ปรับปรุง  
ถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ 1 – 5 ทั้งหมดหมายถึง นักเรียนมีการคิดด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ในระดับพอใช้ ถ้าผล การประเมินนักเรียนท าได้ข้อ 1 – 6 ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีการคิดด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในระดับดี และถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ  1 – 7 ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีการคิด 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในระดับดีเยี่ยม (รายละเอียดศึกษาได้จากเกณฑ์การประเมินความสามารถ 
ในการคิด ตามล าดับขั้นตอน)  

4) ครูสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบบันทึกผลการประเมิน             
เป็นรายบุคคล  

5) ครูสรุปผลการประเมินดังกล่าว กรณีที่ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะ             
การคิดด้านใดอยู่ในระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ ครูควรหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น
จากระดับเดิมจนความสามารถในการคิดของนักเรียนอยู่ในระดับดีหรือระดับดีเยี่ยม 

 
คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 
              

ค าชี้แจง  แบบประเมินฉบับนี้เป็นแนวทางการประเมินในการคิดเชิงบูรณาการ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์การคิด 
            ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์  ส าหรับน าไป

ประยุกต์ใช้ประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน ตามความเหมาะสมและบริบท
ของแต่ละกิจกรรม 

 
ชื่อชิ้นงาน ....................................................... 

ชื่อผู้ถูกประเมิน ............................................................... .......  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................  เลขที่.................. 
โรงเรียน .........................................................  ชื่อผู้ประเมิน ...............................................................................  
 

รายการประเมินด้านการคิด คะแนน คะแนนรวม 
(12 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย 
(รวม/3) 

ผลการ
ประเมิน หมายเหตุ 1 2 3 4 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ               
การคิดเชิงระบบ         
การคิดสร้างสรรค์         

ข้อเสนอแนะ : 
- ............................................................................................................................. ............................................... 
- ............................................................................................................................. ............................................... 
  เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 
  ใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
 วิธีการใช้แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 

การน าเครื่องมือประเมินไปใช้ในการประเมิน  มีดังนี้ 
 1) ครูศึกษา ท าความเข้าใจแบบประเมินความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  
อย่างละเอียด แบบประเมินฉบับนี้เป็นแนวทางการประเมินการคิดเชิงบูรณาการ ซึ่ งได้จากการสังเคราะห์ 
การคิดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์  
 2) ครูใช้แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน ตามเกณฑ์การประเมิน 
 3) ครูสรุปผลการประเมินแยกแต่ละด้าน และรวมคะแนนพร้อมแปลผลคะแนนรวมลงแบบบันทึก ดังนี้ 

แบบบันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล นกัเรียน 

ระดับคะแนนพฤติกรรม 
 คะแนนรวม 
 (12 คะแนน) 

 คะแนนเฉลี่ย 
(รวม/3) 

ผลการ 
ประเมิน หมายเหต ุการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
(4 คะแนน) 

การคิดเชิง
ระบบ 

(4 คะแนน) 

การคิด
สร้างสรรค ์
(4 คะแนน) 

1         
2         
3         
4         
5         

ช
ั้น
ม
ัธ
ย
ม
ศ
ึก
ษ
า
ป
ีท
ี่ 
1
 
-
 
3

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 51



52 

การแปลผล 
คะแนนเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.25  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย  1.76 – 2.50  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.75  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับปรับปรุง 

 4) ครูสรุปผลการประเมินดังกล่าว กรณีที่ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะการคิด
ด้านใดอยู่ในระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ ครูควรหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
จากระดับเดิมจนความสามารถในการคิดของนักเรียนอยู่ในระดับดีหรือระดับดีเยี่ยม 

 
  

 

กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
นิยามสมรรถนะส าคัญ ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 

     ความสามารถในการแก้ปัญหา  
เป็นความสามารถการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง 
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

     ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ยาก
และซับซ้อนและมีผลกระทบต่อสั งคม  
เสนอวิธีการ ระบุสาเหตุของปัญหาและ
ประเมินผลกระทบของปัญหา โดยใช้วิธีการ
ที่ เหมาะสม วิ เคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
ออกเป็นปัญหาย่อย ๆ ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา 
โดยมีเกณฑ์ส าหรับเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม วางแผนการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา
และใช้ กระบวนการติ ดตามแผนการ
แก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจได้ 

- แบบทดสอบ 
  เชิงสถานการณ์    
- แบบประเมิน 
  ตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมิน 
  ผลงาน/ชิ้นงาน/  
  นวัตกรรม/ 
  กระบวนการ 
  ท างาน 

 
 

เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 จากกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินแบบต่าง ๆ ไดด้ังนี้  

 แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
 แบบประเมินแบบประเมินตรวจสอบรายการ 
 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 

รายละเอียดของเครื่องมือ การแปลผลและวิธีการใช้ มีดังนี้ 
 
 
 

2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา   

 นิยำมสมรรถนะส�ำคัญ ตัวชี้วัด ลักษณะเครื่องมือ

2.3 เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
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การแปลผล 
คะแนนเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.25  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย  1.76 – 2.50  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.75  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะในการคิดอยู่ในระดับปรับปรุง 

 4) ครูสรุปผลการประเมินดังกล่าว กรณีที่ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะการคิด
ด้านใดอยู่ในระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ ครูควรหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
จากระดับเดิมจนความสามารถในการคิดของนักเรียนอยู่ในระดับดหีรือระดับดีเยี่ยม 

 
  

 

กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
นิยามสมรรถนะส าคัญ ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 

     ความสามารถในการแก้ปัญหา  
เป็นความสามารถการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง 
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

     ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ยาก
และซับซ้อนและมีผลกระทบต่อสั งคม  
เสนอวิธีการ ระบุสาเหตุของปัญหาและ
ประเมินผลกระทบของปัญหา โดยใช้วิธีการ
ที่ เหมาะสม วิ เคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
ออกเป็นปัญหาย่อย ๆ ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา 
โดยมีเกณฑ์ส าหรับเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม วางแผนการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา
และใช้ กระบวนการติ ดตามแผนการ
แก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจได้ 

- แบบทดสอบ 
  เชิงสถานการณ์    
- แบบประเมิน 
  ตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมิน 
  ผลงาน/ชิ้นงาน/  
  นวัตกรรม/ 
  กระบวนการ 
  ท างาน 

 
 

เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 จากกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินแบบต่าง ๆ ไดด้ังนี้  

 แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
 แบบประเมินแบบประเมินตรวจสอบรายการ 
 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 

รายละเอียดของเครื่องมือ การแปลผลและวิธีการใช้ มีดังนี้ 
 
 
 

2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา   

❖

❖
❖

แบบประเมินตรวจสอบรำยกำร
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แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 

ชื่อ .............................................................................. ...............................ชั้น...................เลขที่........................... 

โรงเรียน ................................................................................. ...............................................................................
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วด าเนินกิจกรรมตามข้อต่อไปนี้ 

สถานการณ ์
    ในปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของสารชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ า ดิน
อากาศ นอกจากจะส่งผลกระทบท าให้สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงแล้ว ยังได้ส่งผลกระทบ       
ต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวอีกด้วย การแก้ไขและ/หรือการป้องกันการปนเปื้อน  
ของสารต่าง ๆ  ไม่ว่า จะเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้จากในศาสตร์ต่าง ๆ     
หลายสาขา เพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยีมาผสมผสานและประยุกต์ใช้เพ่ือการก าจัดหรือลดปริมาณ       
การปนเปื้อนสารต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีท้ังวิธีทางฟิสิกส์ เคมีและชีวภาพ 
นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง
ถึงอนาคต การเลือกใช้เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพพ้ืนที่ย่อมส่งผลให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง  

 
1. จากสถานการณ ์ให้ระบุปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมได้อย่างไร  

ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 
2. จากสถานการณ์สามารถวิเคราะห์เป็นปัญหาย่อย ๆ ได้อะไรบ้าง และจะออกแบบหรือวางแผนในการ 
    แก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้าง 
ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 
3. นักเรียนจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไร จงแสดงเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งระบุข้อดีและข้อเสียของวิธีการ 
    แก้ปัญหาที่เลือก  
ตอบ ................................................................................................................. .................................................... 
4. นักเรียนสามารถน าเสนอกระบวนการติดตามผลการแก้ปัญหา และประเมินผลกระทบต่อสังคมได้อย่างไร  
ตอบ ............................................................................................................................. ........................................ 
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เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

ระดับพอใช้ 
(2 คะแนน) 

ระดับดี 
(3 คะแนน) 

ระดับดีเย่ียม  
(4 คะแนน) 

การคิด
แก้ปัญหา 

สามารถระบุปญัหาที่มี
ผลกระทบต่อสังคม
ประเมินความส าคัญของ
ปัญหา  วิเคราะห ์
จัดล าดับสาเหตุของ
ปัญหาที่ส าคญั เพื่อ
รวบรวมข้อมลูที่
เกี่ยวข้องค านึงถึงความ
ถูกต้อง 

จากระดบัปรับปรุง 
วิเคราะหป์ัญหาออก 
เป็นปัญหาย่อย ๆ และ
สามารถอธิบาย
ออกแบบ วางแผนการ
ปฏิบัติแก้ปัญหาและ
ใช้กระบวนการ
ติดตามแผนการ
แก้ปัญหาเพ่ือการ
ตัดสินใจได้ 

จากระดบัพอใช้ 
สามารถเสนอทางเลือก
ในการแก้ปัญหาโดยมี
เกณฑ์การเลือกหรือมี
การวางแผนการปฏิบัติ 
และแกป้ัญหาเอย่างมี
เหตุผล มีความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา ได้
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลู
และข้อเท็จจริงได้ และ
ครอบคลมุบางมิติ มี
ความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ พรอมท้ังระบุ
ข้อดีและข้อเสียของ
วิธีการแกปั้ญหา  

จากระดบัดี มี
กระบวนการติดตาม
แผนการเพื่อการ
ตัดสินใจและก ากับ
กระบวนการแก้ปญัหา
ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ประเมินผลกระทบของ
ปัญหาโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสม  

 
   หมายเหต ุคะแนนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเบื้องต้นสามารถปรับคะแนนให้เพ่ิมข้ึนได้ตามต้องการ 
 วิธีการใช้แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
 1) ครูให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ให้เข้าใจ  

  2) จากนั้นครูให้นักเรียนสืบค้นสถานการณ์ข้างต้น แล้วให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมตามข้อที่ก าหนดให้   
 3) ครูประเมินผลแนวทางการท ากิจกรรมของนักเรียนในแต่ละข้อ หลังนักเรียนด าเนินกิจกรรม 

แต่ละข้อเสร็จแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์การประเมินสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาตามประเด็นใด และอยู่ใน
ระดับใด โดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา ยกตัวอย่างเช่น  
   กิจกรรมข้อที่ 1 จากสถานการณ์ ให้ระบุปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมได้อย่างไร  ถ้านักเรียนด าเนินกิจกรรมนี้ได้ นั่นคือตอบไดต้รงประเด็นค าถามให้พิจารณารายละเอียด
ให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบสถานการณ์  
 4) ครูสรุปผลการประเมินแบบทดสอบเชิงสถานการณ์  และแบบบันทึกคะแนนและแปลผล 
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาในภาพรวม ดังนี้ 
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  แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ ส าหรับนักเรียนรายบุคคล 
                ความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3   

ผู้รับการประเมิน.................................................................................ชั้น...............เลขที่....................................... 

ผู้ประเมิน.............................................................วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.............................................................. 
************************************************************************************************** 

เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน ผลการประเมิน หมายเหตุ 1 2 3 4 
        
        
        
        
        

 

การแปลผล 
คะแนน  4  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
คะแนน  3  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี 
คะแนน  2  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนน  1  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปรับปรุง 

  5) กรณีที่ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะการการแก้ปัญหาด้านใด อยู่ใน
ระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ ครูควรหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้นจากระดับเดิม 
จนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับดีหรือระดับดีเยี่ยม 
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แบบประเมินตรวจสอบรายการความสามารถในการแก้ปัญหา  
ส าหรับนักเรียนประเมินตนเองและครูผู้สอนประเมินนักเรียน 

 

ชื่อผู้ถูกประเมิน ................................................................ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่.................เลขท่ี ............................ 
โรงเรียน ................................................................................................ ................................................................ 
ชื่อผู้ประเมิน ................................................................................ ................................................................ ......... 

รายการ ได้ ไม่ได้ 

1. ตั้งค าถามเพ่ือระบุปัญหาที่ซับซ้อนและมีผลกระทบต่อสังคม   
2. ประเมินความส าคัญของปัญหาและจัดล าดับสาเหตุของปัญหาที่ส าคัญ   
3. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยค านึงถึงความถูกต้อง   
4. ออกแบบวิธีการหรือเสนอทางเลือกหลายทางเลือกที่เป็นไปได้และมีเหตุผลในการแก้ปัญหา   
5. ระบุข้อดีและข้อเสียของวิธีการหรือทางเลือกและด าเนินการแก้ปัญหาได้หลายวิธี   
6. วิเคราะห์ปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ      
7. เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยมีเกณฑ์ส าหรับเลือกวิธีแก้ปัญหา   
8. วางแผนการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาและใช้กระบวนการติดตามแผนการแก้ปัญหาเพ่ือ
การตัดสินใจ 

  

9. ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ยากและซับซ้อนและมีผลกระทบต่อสังคม   
10. เสนอวิธีการระบุสาเหตุของปัญหาและประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสม      

  

11. วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นปัญหาย่อย ๆ     
12. เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยมีเกณฑ์ส าหรับเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม   

13. วางแผนการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาและใช้กระบวนการติดตามแผนการแก้ปัญหาเพ่ือ
การตัดสินใจ 

  

14. เสนอวิธีการระบุสาเหตุของปัญหาและประเมินผลกระทบของปัญหา โดยใช้วิธีการ
ที่ครอบคลุมบางมิติ 

  

15. เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริง   
16. เสนอทางเลือกในการแก้ปญัหาโดยมีเกณฑ์ส าหรับเลือกวธิีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมบางมิติ   
17. วางแผนการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาและใช้กระบวนการติดตามแผนการแก้ปัญหาเพ่ือ
การตัดสินใจและก ากับกระบวนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 

  

 

หมายเหตุ : แนวทางในการน าเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ สามารถใช้เครื่องมือนี้ส าหรับครูผู้สอนในการประเมิน
ระดับความสามารถของนักเรียนรายบุคคลหรือนักเรียนประเมินตนเองเพ่ือให้ทราบระดับความสามารถ และน า
ข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับความสามารถด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป  
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 ท าได้ข้อ  1 – 17 หมายถึง นักเรียนมีการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีเยี่ยม      (4 คะแนน) 
 หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้แปลผลอยู่ในระดับปรับปรุง  

วิธีการใช้แบบประเมิน  
การน าเครื่องมือประเมินส าหรับนักเรียนประเมินตนเองและครูประเมินไปใช้ ดังนี้ 
 แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

  1) ครูศึกษาแบบประเมินสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียน  
  2) ครูอธิบายการประเมินตนเองตามแบบประเมินสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  3) เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว นักเรียนประเมินตนเองให้ครบ โดยประเด็นใดที่นักเรียนท าได้ ให้ใส่
เครื่องหมาย   ในช่อง “ได้” และประเด็นใดที่นักเรียนท าไม่ได้ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ได้”   
  4) ครูสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของนักเรียนรายบุคคล เกณฑ์การประเมิน  
ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ถ้านักเรียนท าได้ข้อ 1 – 5 ทั้งหมด หมายถึง 
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับปรับปรุง ถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ 1 – 8 ทั้งหมด 
หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับพอใช้ ถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ  1 – 16 
ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับดี และถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ 1 – 18 
ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับดีเยี่ยม (รายละเอียดศึกษาได้จากเกณฑ์                  
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ตามล าดับขั้นตอน)  
  5) ครูสรุปผลการประเมินดังกล่าว กรณีที่ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านใดอยู่ในระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ ครูควรหาแนวทางการพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้นจากระดับเดิม จนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับดีหรือ
ระดับดีเยี่ยม 

 แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับครูผู้สอนประเมินนักเรียน 
1) ครูศึกษาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   
2) ครูใช้แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในการประเมิน

นักเรียนเป็นรายบุคคลให้ครบทุกข้อ โดยประเด็นใดที่นักเรียนท าได้ ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง “ได้”  
และประเด็นใดที่นักเรียนท าไม่ได้ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ได้”   

3) ครูสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของนักเรียนรายบุคคล เกณฑ์การประเมิน 
ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ถ้านักเรียนท าได้ข้อ 1 – 5 ทั้งหมด หมายถึง 
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับเริ่มต้น ถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ 1 – 8 ทั้งหมด 
หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับพอใช้ ถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ  1 – 16 
ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับดี และถ้าผลการประเมินนักเรียนท าได้ข้อ 1 – 18 
ทั้งหมด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับดีเยี่ยม (รายละเอียดศึกษาได้จากเกณฑ์ 
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอน)  

4) ครูสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบบันทึกผลการประเมิน 
เป็นรายบุคคล  

5) ครูสรุปผลการประเมินดังกล่าว กรณีที่ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับคุณภาพทักษะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านใดอยู่ในระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ ครูควรหาแนวทางการพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้นจากระดับเดิมจนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
หรือระดับดีเยี่ยม 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 
ค าชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแนวทางการประเมินการคิดแก้ปัญหา ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ประเมิน

ชิ้นงาน/ผลงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละกิจกรรม 
ชื่อชิ้นงาน ....................................................... 

ชื่อผู้ถูกประเมิน ......................................................................  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................  เลขที่.................. 
โรงเรียน ..............................................................  ชื่อผู้ประเมิน .........................................................................  
************************************************************************************************** 

เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน ผลการประเมิน หมายเหตุ 1 2 3 4 
        

        

        

        

 
 เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน 
  ใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 

เกณฑ์การแปลผลการคิดแก้ปัญหา 
คะแนน  1  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปรับปรุง 
คะแนน  2  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนน  3  หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี 
คะแนน  4 หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้แปลผลอยู่ในระดับปรับปรุง 

   
วิธีการใช้แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน  
การน าเครื่องมือประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างานไปใช้ ดังนี้ 

 1) ครูศึกษา ท าความเข้าใจแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อย่างละเอียด แบบประเมินฉบับนี้เป็นแนวทางการประเมินแบบองค์รวม 
 2) ครูใช้แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/กระบวนการท างาน ตามเกณฑ์การประเมิน 
 3) ครูสรุปผลการประเมินตามคะแนน และรวมคะแนนพร้อมแปลผลคะแนนรวมลงแบบประเมินเป็น
รายบุคคล 
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กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

นิยามสมรรถนะส าคัญ ตัวช้ีวัด ลักษณะเครื่องมือ 
     ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ 
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสภาพแวดล้อม และ 
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่ งผลกระทบต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน 

1. น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- แบบประเมินส าหรับ
นักเรียนประเมินตนเอง  

- แบบประเมินส าหรับ
ครูประเมินนักเรียน  

2. เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
มีเป้าหมาย 
3. ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
4. จัดการกับปัญหาและความขัดแย้ง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
5. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสภาพแวดล้อม 
6. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  
 
 เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

จากกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินได้ ดังนี้ 

 แบบประเมินส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง  
 แบบประเมินส าหรับครูประเมินนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
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กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

นิยามสมรรถนะส าคัญ ตัวช้ีวัด ลักษณะเครื่องมือ 
     ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ 
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสภาพแวดล้อม และ 
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่ งผลกระทบต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน 

1. น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- แบบประเมินส าหรับ
นักเรียนประเมินตนเอง  

- แบบประเมินส าหรับ
ครูประเมินนักเรียน  

2. เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
มีเป้าหมาย 
3. ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
4. จัดการกับปัญหาและความขัดแย้ง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
5. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสภาพแวดล้อม 
6. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  
 
 เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

จากกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินได้ ดังนี้ 

 แบบประเมินส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง  
 แบบประเมินส าหรับครูประเมินนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

 นิยำมสมรรถนะส�ำคัญ ตัวชี้วัด ลักษณะเครื่องมือ

❖

❖

2.4 เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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 แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 

ค าชี้แจง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
ตอนที่ 2 รายการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ประกอบไปด้วย 6 ตัวชี้วัด 

 2.1 น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.2 เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมาย 
2.3 ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
2.4 จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2.5 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม 
2.6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของตนเอง ตามเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
ระดับ 3  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นประจ า   
ระดับ 2  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวบ่อยครั้ง  
ระดับ 1  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวน้อยครั้ง 
ระดับ 0  หมายถึง  นักเรียนไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวเลย 

************************************************** 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
ชื่อ–สกุล  ............................................................................ ...........ระดับชั้น...........ห้อง........เลขที่...................... 
โรงเรียน ....................................................................................... ......................................................................... 
 
ตอนที่ 2 รายการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บ่อยครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

ตัวชี้วัดที่ 1 น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
1 นักเรียนยอมรับข้อผิดพลาดวา่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้     

2 นักเรียนรับฟังค าแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง      

3 นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 
เมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรค 

    

4 นักเรียนมีวิธีการควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรค 

    

5 นักเรียนมีส่วนร่วมในการน าความรู้ไปพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียนหรือชุมชน  

    

ตัวชี้วัดที่ 2 เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมาย 
6 นักเรียนตัดสินใจและเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกบัความสนใจ

และความถนัดของตน 
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คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บ่อยครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

7 นักเรียนมีการวางแผนและมีแรงจูงใจ เพื่อไปสู่ความส าเร็จตามที่
ตนเองคาดหวัง 

    

8 นักเรียนสามารถปฏบิัติตามแผนได้ ถึงแม้พบเจอปัญหาหรืออุปสรรค     

9 นักเรียนยอมรับและปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

    

10 มีแรงบันดาลใจในการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง     

ตัวชี้วัดที่ 3 ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
11 นักเรียนยอมรบัและปฏบิัติตามกฎระเบียบ กติกาของชุมชนและสังคม     

12 นักเรียนยอมรบัในความหลากหลายระหว่างบุคคลและไม่เลือกปฏบิตัิ      

13 นักเรียนแสดงความรู้สึกและปฏบิัติต่อผู้อื่นได้อยา่งเหมาะสม 
เมื่อเผชิญสถานการณ์ตา่ง ๆ 

    

14 นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาทางออกเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ทางสงัคม ด้วยแนวทางสันติวธิ ี

    

15 นักเรียนเป็นต้นแบบที่ดีในการแก้ปัญหาทางสังคมในระดบัตา่ง ๆ 
ด้วยค่านิยมประชาธปิไตยและแนวทางสันติวิธี 

    

ตัวชี้วัดที่ 4 จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
16 นักเรียนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของโรงเรียน ชุมชน และสังคม     

17 นักเรียนปรึกษาหารือเพื่อท าความเข้าใจปัญหาตา่ง ๆ กับผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

    

18 นักเรียนให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

    

19 นักเรียนใช้วิธีการที่เหมาะสมกบัการจัดการปัญหา โดยรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน  

    

20 นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาความขดัแย้ง โดยเคารพความคิดเห็นที่
แตกต่าง และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

    

ตัวชี้วัดที่ 5 ปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม 
21 นักเรียนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรบัตัวให้เข้ากับ

สถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
    

22 นักเรียนหาแนวทางในการปรับตัวที่เหมาะสมให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเอง 
ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม 

    

23 นักเรียนมีส่วนร่วมสรา้งการเปลีย่นแปลงของโรงเรียน ชุมชน 
และสังคม โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางประชาธิปไตย 

    

24 นักเรียนคิดริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดบัต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

    

25 นักเรียนเป็นต้นแบบที่ดีในการปรับตัวเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม  
 

    

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บ่อยครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

ตัวชี้วัดที่ 6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สง่ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
26 นักเรียนไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นทั้งทางด้านร่างกาย วาจาและจิตใจ     

27 นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่กระทบ
สิทธิของผู้อ่ืน 

    

28 นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในรูปแบบตา่ง ๆ      

29 นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อผู้อื่น     

30 นักเรียนไม่ตัดสนิผู้อื่นโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือการไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผล 

    

คะแนนรวม     

สรุปคะแนนร้อยละ คะแนนที่ได้ x 100   = 
         90 

……………… 

 
ลงชื่อ...........................................................ผู้ประเมิน 

  (...........................................................) 
 
สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
นักเรียนอยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม     ดี        พอใช้   ปรับปรุง 
บันทึกเพิ่มเติม (ส าหรับครูผู้สอน) 
จุดเด่นของนักเรียนคือ ............................................................................................................................. ............ 
จุดทีค่วรพัฒนาของนักเรียนคือ ......................................................................................... ...................................                                        

 ลงชื่อ................................................................... 
(..................................................................) 

     ครูผู้สอน 
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แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ส าหรับครูประเมินนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

ค าชี้แจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
ตอนที่ 2 รายการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ประกอบไปด้วย 6 ตัวชี้วัด 

2.1 น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.2 เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมาย 
2.3 ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
2.4 จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2.5 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม 
2.6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

ให้ครทู าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน ตามเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
ระดับ 3  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นประจ า   
ระดับ 2  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวบ่อยครั้ง  
ระดับ 1  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวน้อยครั้ง 
ระดับ 0  หมายถึง  นักเรียนไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวเลย 

************************************************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
ชื่อ–สกุล  ............................................................................. ..........ระดับชั้น...........ห้อง........เลขที่...................... 
โรงเรียน ................................................................................. ............................................................................... 
ตอนที่ 2 รายการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บ่อยครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

ตัวชี้วัดที่ 1 น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
1 นักเรียนยอมรับข้อผิดพลาดวา่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้     
2 นักเรียนรับฟังค าแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง      
3 นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 

เมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรค 
    

4 นักเรียนมีวิธีการควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรค 

    

5 นักเรียนมีส่วนร่วมในการน าความรู้ไปพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียนหรือชุมชน  

    

ตัวชี้วัดที่ 2 เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมาย 
6 นักเรียนตัดสินใจและเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกบัความสนใจ

และความถนัดของตน 
    

7 นักเรียนมีการวางแผนและมีแรงจูงใจ เพื่อไปสู่ความส าเร็จตามที่
ตนเองคาดหวัง 

    

8 นักเรียนสามารถปฏบิัติตามแผนได้ ถึงแม้พบเจอปัญหาหรืออุปสรรค     

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช

ั้น
ม
ัธ
ย
ม
ศ
ึก
ษ
า
ป
ีท
ี่ 
1
 
-
 
3

64



65 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บ่อยครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

9 นักเรียนยอมรับและปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

    

10 มีแรงบันดาลใจในการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง     

ตัวชี้วัดที่ 3 ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
11 นักเรียนยอมรบัและปฏบิัติตามกฎระเบียบ กติกาของชุมชนและสังคม     

12 นักเรียนยอมรบัในความหลากหลายระหว่างบุคคลและไม่เลือกปฏบิตัิ      

13 นักเรียนแสดงความรู้สึกและปฏบิัติต่อผู้อื่นได้อยา่งเหมาะสม 
เมื่อเผชิญสถานการณ์ตา่ง ๆ 

    

14 นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาทางออกเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ทางสงัคม ด้วยแนวทางสันติวธิ ี

    

15 นักเรียนเป็นต้นแบบที่ดีในการแก้ปัญหาทางสังคมในระดบัตา่ง ๆ 
ด้วยค่านิยมประชาธปิไตยและแนวทางสันติวิธี 

    

ตัวชี้วัดที่ 4 จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
16 นักเรียนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของโรงเรียน ชุมชน และสังคม     

17 นักเรียนปรึกษาหารือเพื่อท าความเข้าใจปัญหาตา่ง ๆ กับผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

    

18 นักเรียนให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

    

19 นักเรียนใช้วิธีการที่เหมาะสมกบัการจัดการปัญหา โดยรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน  

    

20 นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาความขดัแย้ง โดยเคารพความคิดเห็นที่
แตกต่าง และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

    

ตัวชี้วัดที่ 5 ปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม 
21 นักเรียนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรบัตัวให้เข้ากับ

สถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
    

22 นักเรียนหาแนวทางในการปรับตัวที่เหมาะสมให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเอง 
ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม 

    

23 นักเรียนมีส่วนร่วมสรา้งการเปลีย่นแปลงของโรงเรียน ชุมชน 
และสังคม โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

    

24 นักเรียนคิดริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดบัต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

    

25 นักเรียนเปน็ตน้แบบที่ดีในการปรบัตัวเพื่อรบัมือต่อการเปลีย่นแปลง
ทางสงัคม  

    

ตัวชี้วัดที่ 6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สง่ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
26 นักเรียนไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นทั้งทางด้านร่างกาย วาจาและจิตใจ     
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บ่อยครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

27 นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่กระทบ
สิทธิของผู้อ่ืน 

    

28 นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในรูปแบบตา่ง ๆ      

29 นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อผู้อื่น     

30 นักเรียนไม่ตัดสนิผู้อื่นโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือการไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผล 

    

คะแนนรวม     

สรุปคะแนนร้อยละ คะแนนที่ได้ x 100   = 
         90 

……………… 

 
ลงชื่อ...........................................................ครูผู้สอน 

  (...........................................................) 
 
สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
นักเรียนอยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม     ดี        พอใช้   ปรับปรุง 
บันทึกเพิ่มเติม (ส าหรับครูผู้สอน) 
จุดเด่นของนักเรียนคือ ............................................................................................................................. ............ 
จุดทีค่วรพัฒนาของนักเรียนคือ ......................................................................................... ................................... 
 ลงชื่อ................................................................... 

(..................................................................) 
     ครูผู้สอน 

 
วิธีการใช้เครื่องมือ 
 เครื่องมือประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 คือ แบบประเมิน

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง และครูประเมินนักเรียน มีวิธีการน าเครื่องมือ
ไปใช้ ดังนี้  

 ก่อนการประเมิน 
1) ครูศึกษาคู่มือการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
2) ครูวางแผนการใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
    2.1) ก าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน เช่น ประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) 

และประเมินเพ่ือตัดสิน (Summative Assessment) 
    2.2) ก าหนดช่วงเวลาการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 

หลังเรียน หรือ ต้นปีการศึกษา กลางปีการศึกษา ปลายปีการศึกษา 
 ระหว่างการประเมิน 

1) ครูน าแบบประเมินไปใช้ประเมินนักเรียนตามแผนที่ก าหนดไว้  
2) ครูอาจใช้วิธีการอ่ืนร่วมกับการสังเกตพฤติกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น  

การสัมภาษณ์ การสอบถาม การเล่าเรื่อง การใช้ค าถาม เป็นต้น 
คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บ่อยครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

27 นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่กระทบ
สิทธิของผู้อ่ืน 

    

28 นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในรูปแบบตา่ง ๆ      

29 นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อผู้อื่น     

30 นักเรียนไม่ตัดสนิผู้อื่นโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือการไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผล 

    

คะแนนรวม     

สรุปคะแนนร้อยละ คะแนนที่ได้ x 100   = 
         90 

……………… 

 
ลงชื่อ...........................................................ครูผู้สอน 

  (...........................................................) 
 
สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
นักเรียนอยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม     ด ี       พอใช้   ปรับปรุง 
บันทึกเพิ่มเติม (ส าหรับครูผู้สอน) 
จุดเด่นของนักเรียนคือ ............................................................................................................................. ............ 
จุดทีค่วรพัฒนาของนักเรียนคือ ......................................................................................... ................................... 
 ลงชื่อ................................................................... 

(..................................................................) 
     ครูผู้สอน 

 
วิธีการใช้เครื่องมือ 
 เครื่องมือประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 คือ แบบประเมิน

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง และครูประเมินนักเรียน มีวิธีการน าเครื่องมือ
ไปใช้ ดังนี้  

 ก่อนการประเมิน 
1) ครูศึกษาคู่มือการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
2) ครูวางแผนการใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
    2.1) ก าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน เช่น ประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) 

และประเมินเพ่ือตัดสิน (Summative Assessment) 
    2.2) ก าหนดช่วงเวลาการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 

หลังเรียน หรือ ต้นปีการศึกษา กลางปีการศึกษา ปลายปีการศึกษา 
 ระหว่างการประเมิน 

1) ครูน าแบบประเมินไปใช้ประเมินนักเรียนตามแผนที่ก าหนดไว้  
2) ครูอาจใช้วิธีการอ่ืนร่วมกับการสังเกตพฤติกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น  

การสัมภาษณ์ การสอบถาม การเล่าเรื่อง การใช้ค าถาม เป็นต้น 67 

3) ครแูละนักเรียนควรบันทึกข้อมูลและตอบข้อมูลตามความเป็นจริง  
 หลังการประเมิน 

1) ครูสรุป และแปลผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
2) ครูบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับจุดเด่นและจุดทีค่วรพัฒนาของนักเรียน 
3) ครูแจ้งผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตให้ นักเรียน ผู้ปกครอง  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป  
  

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

แบบประเมินนี้ เป็นการประเมินที่มุ่งใช้รูปแบบของการประเมินจากหลายแหล่ง (Multi-rater 
Approach) และการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multimethod) โดยให้นักเรียนแต่ละคนท า 
การประเมินตนเอง และครูท าการประเมินนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง  

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากแหล่งประเมินต่าง ๆ ในแต่ละรายการประเมินจะมี
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 3 โดยน าผลการประเมินแต่ละรายการมาค านวณหาค่าคะแนนรวม และค านวณ 
เป็นร้อยละของคะแนน จากนั้นน าค่าร้อยละของคะแนนจากแหล่งการประเมินของนักเรียนประเมินตนเอง  
และครูประเมินนักเรียน มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) แล้วมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน เพ่ือแปลผลเป็นระดับ
คุณภาพ ซ่ึงมีระดับคุณภาพดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การตัดสิน ระดับคุณภาพ 
มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป ดีเยี่ยม 

มีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 74 ด ี
มีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 25 - 49 พอใช้ 

มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 25 ปรับปรุง 
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กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

นิยามสมรรถนะส าคัญ ตัวช้ีวัด ลักษณะเครื่องมือ 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คือ ความสามารถในการเลือกและ
ใช้ เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้  การสื่ อสาร  
การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสมและ 
มีคุณธรรม 

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม 
2. มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 

- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินส าหรับ

นักเรียนประเมินตนเอง 
- แบบประเมินส าหรับครู

ประเมินนักเรียน 

 

  เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
จากกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรีย น ด้านความสามารถ 

ในการใช้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน ได้แก่                 
1) เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย การเลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม เลือกและใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  เลือกและใช้
เทคโนโลยีในการท างานและน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เลือกและใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม และ 2) มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย ก าหนดปัญหา  
หรือ ความต้องการรวบรวมข้อมูล ออกแบบและปฏิบัติและการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีดังนี้  

 แบบทดสอบ  
 แบบสัมภาษณ์ 
 แบบประเมินการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชีวิต   

 นิยำมสมรรถนะส�ำคัญ ตัวชี้วัด ลักษณะเครื่องมือ
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นิยามสมรรถนะส าคัญ ตัวช้ีวัด ลักษณะเครื่องมือ 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คือ ความสามารถในการเลือกและ
ใช้ เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้  การสื่ อสาร  
การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสมและ 
มีคุณธรรม 

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม 
2. มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 

- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินส าหรับ

นักเรียนประเมินตนเอง 
- แบบประเมินส าหรับครู

ประเมินนักเรียน 

 

  เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
จากกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรีย น ด้านความสามารถ 

ในการใช้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สามารถน ามาสร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน ได้แก่                 
1) เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย การเลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม เลือกและใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  เลือกและใช้
เทคโนโลยีในการท างานและน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เลือกและใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม และ 2) มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย ก าหนดปัญหา  
หรือ ความต้องการรวบรวมข้อมูล ออกแบบและปฏิบัติและการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีดังนี้  

 แบบทดสอบ  
 แบบสัมภาษณ์ 
 แบบประเมินการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชีวิต   

2.5 เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

แบบประเมินส�ำหรับนักเรียนประเมินตนเอง
แบบประเมินส�ำหรับครูประเมินนักเรียน

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3   

 
ชื่อ ...................................................................................................... ........ชั้น...................เลขที่.......................... 
โรงเรียน ..................................................................................... ........................................................................... 
ค าชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใช้เวลา 30 นาที มี 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงค าตอบเดียว จ านวน 8 ข้อ  (ข้อ 1 – 8)   
  (ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 20 คะแนน) 
1. 

 

จากกรณีดงักล่าว เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนหากมีข้อมูลจ านวนมากกว่า 10 GB 
นักเรียนจะเลือกใช้แอพพลิเคชันใดในการส ารองข้อมูลไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต แบบไม่มีค่าใช้จ่าย จึงจะปลอดภัย 

 

1) Google Drive     

 

2) Gmail 

 

3) Google Classroom    

 

4) Google Keep  

 

เฉลย 

1) ถูก     เพราะ Google Drive เป็นแอพลิเคชันบนระบบคลาวด์ที่ให้พ้ืนที่เก็บข้อมูล
ส ารองฟรีส าหรับบุคคลทั่วไป จ านวน 15 GB 

 

 

 

 “อ๋อ” ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา อยู่มาวันหนึ่ง 
“อ๋อ” โดนไวรัส Ransomware ซ่ึงเป็นมัลแวร์ (Malware) ท าให้ “อ๋อ” ไม่สามารถท างานได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ จะไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากถูกเข้ารหัส ซึ่งหาก “อ๋อ” ต้องการ
ปลดล็อคเพ่ือกูไ้ฟล์ข้อมูลคืนมา จะต้องท าการจ่าย “เงินค่าไถ”่จ านวนมากเพ่ือขอคีย์ในการปลดล๊อค 
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ตัวลวง 

2) ผิด    เพราะ Gmail เป็นเมลล์แอพพลิเคชัน ที่สามารถเก็บข้อมูลได้แค่ 25 MB  
 
 
3) ผิด  เพราะ Google Classroom เป็นแอพลิเคชันบนระบบคลาวด์ที่ใช้ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน 
 
 
4) ผิด  เพราะ Google Keep เป็นแอพลิเคชันบนระบบคลาวด์ที่ใช้ส าหรับการ

สร้างการเตือนความจ าหรือโน๊ตต่าง ๆ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตอบถูกข้อละ 2.5 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากสถานการณ์  ข้อเสนอของใครที่เป็นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Data Protection Law) 

1) อ้อม 
2) อ๋อ 
3) เอม 
4) เอก 

 
 

นักเรียน 4 คน ท างานในห้องสมุดประชาชนแห่งหนึ่งซึ่งทั้ง 4 คนได้รับมอบหมายให้วางแผนการพัฒนา
ระบบการใช้ห้องสมุดให้ทันสมัยจึงร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นดังนี้  

อ้อม : ห้องสมุดเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ใช้ห้องสมุดและรายการหนังสือที่แต่ละคนใช้บริการ
แล้วสรุปเพื่อรายงานต่อในท่ีประชุม 

อ๋อ : ห้องสมุดเราต้องท าเป็นเอกสารเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นผ่านสื่อโซเชียลให้ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

เอม : การจัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดเราต้องหาหนังสือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
ปลอดภัยเราต้องจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เอก : เราต้องให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บบันทึก username และ password ของสมาชิกห้องสมุด 
ทุกคนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงความนิยมและเห็นจ านวนของผู้ใช้บริการก่อน 
การพัฒนาห้องสมุดต่อไป 
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เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ เป็นกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law)  

เป็นการรับรองสิทธิ และให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจถูกประมวลผล 
เปิดเผยหรือ เผยแพร่ถึง บุคคลจ านวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง  

        และเท่าเทียมกัน (National Information Infrastructure Law) 
2) ผิด  เพราะ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) 
3) ผิด  เพราะ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law) 

3.  
สถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูล ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยน้ าหนักของนักเรียนชายควรใช้ค าสั่งใด  
1) =AVERAGEIF(E2:E14,"ชาย",H2:H14) 
2) =AVERAGEIF(E2:E14,"ชาย",G2:G14) 
3) =AVERAGEIF(E2:E14,="ชาย",H2:H14) 
4) =AVERAGEIFS(E2:E14,"ชาย",G2:G14) 

เฉลย 
2) ถูก  เพราะ  AVERAGEIF เป็นฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบมีเงื่อนไข 1 เงื่อนไข และเลือกใช้

คอลัมน์ G ในการค านวณ 
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ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ  เลือกใช้คอลัมน์ H ในการค านวณ 
3) ผิด เพราะ  AVERAGEIF เป็นฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบมีเงื่อนไข 1 เงื่อนไข โดยไม่ต้องระบุ

เครื่องหมายตรรกะ ในกรณีที่เงื่อนไขในเป็นข้อความตัวอักษร 
4) ผิด เพราะ AVERAGEIFS เป็นฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบมีเงื่อนไข มากกว่า 1 เงื่อนไข  

 
4. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูล  ในการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Forms เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ  
หัวข้อใดบ้างที่ใช้ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” จึงจะสามารถเก็บข้อมูลได้ตามภาพที่ระบุไว้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1) ค าน าหน้านาม, ชั้นเรียน, หมู่เลือด 
2) ค าน าหน้านาม, เพศ, ชั้นเรียน 
3) ค าน าหน้านาม, เพศ, หมู่เลือด 
4) ค าน าหน้านาม, เพศ, ส่วนสูง 
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ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ  เลือกใช้คอลัมน์ H ในการค านวณ 
3) ผิด เพราะ  AVERAGEIF เป็นฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบมีเงื่อนไข 1 เงื่อนไข โดยไม่ต้องระบุ
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4. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูล  ในการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Forms เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ  
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1) ค าน าหน้านาม, ชั้นเรียน, หมู่เลือด 
2) ค าน าหน้านาม, เพศ, ชั้นเรียน 
3) ค าน าหน้านาม, เพศ, หมู่เลือด 
4) ค าน าหน้านาม, เพศ, ส่วนสูง 
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เฉลย 

3) ถูก เพราะ  ค าน าหน้านาม เพศ และหมู่เลือดเป็นการเลือกตอบเพียงข้อเดียว ซึ่งสามารถใช้
ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ  ชั้นเรียนไม่สามารถใช้ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” 
2) ผิด เพราะ  ชั้นเรียนไม่สามารถใช้ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” 
4) ผิด เพราะ  ส่วนสูงไม่สามารถใช้ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” 

 
5. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

จากข้อมูล การป้อนข้อมูลที่คอลัมน์ใดมีความผิดพลาดตั้งแต่ 2 ต าแหน่งขึ้นไปทั้งหมด 
1) เพศ วันเกิด น้ าหนัก 
2) ค าน าหน้า เพศ ส่วนสูง 
3) วันเกิด น้ าหนัก ส่วนสูง 
4) วันเกิด หมู่เลือด น้ าหนัก 

เฉลย 
3) ถูก เพราะ  คอลัมน์วัดเกิดผิด 2 จุดคือ 19071997(เป็นปี คศ.) และ 31062540 (เดือน 6 มี 30 วัน)  

 คอลัมน์น้ าหนัก ผิด 2 จุด การพิมพ์ตัวอักษร (หกสิบสาม) และ 5O (ไม่ใช่ตัวเลข)  
 คอลัมน์ส่วนสูง การใส่ข้อมูลคนละมามาตราส่วนและมีเครื่องหมายลบ() 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ  คอลัมน์เพศ ผิด 1 จุด (หณิง) 
3) ผิด เพราะ  คอลัมน์ค าน าหน้า ผิด 1 จุด (ด.p.) 
4) ผิด เพราะ   คอลัมน์หมู่เลือด ผิด 1 จุด (เอ) 
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เฉลย 

3) ถูก เพราะ  ค าน าหน้านาม เพศ และหมู่เลือดเป็นการเลือกตอบเพียงข้อเดียว ซึ่งสามารถใช้
ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ  ชั้นเรียนไม่สามารถใช้ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” 
2) ผิด เพราะ  ชั้นเรียนไม่สามารถใช้ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” 
4) ผิด เพราะ  ส่วนสูงไม่สามารถใช้ลักษณะการให้ตอบ “หลายตัวเลือก” 

 
5. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

จากข้อมูล การป้อนข้อมูลที่คอลัมน์ใดมีความผิดพลาดตั้งแต่ 2 ต าแหน่งขึ้นไปทั้งหมด 
1) เพศ วันเกิด น้ าหนัก 
2) ค าน าหน้า เพศ ส่วนสูง 
3) วันเกิด น้ าหนัก ส่วนสูง 
4) วันเกิด หมู่เลือด น้ าหนัก 

เฉลย 
3) ถูก เพราะ  คอลัมน์วัดเกิดผิด 2 จุดคือ 19071997(เป็นปี คศ.) และ 31062540 (เดือน 6 มี 30 วัน)  

 คอลัมน์น้ าหนัก ผิด 2 จุด การพิมพ์ตัวอักษร (หกสิบสาม) และ 5O (ไม่ใช่ตัวเลข)  
 คอลัมน์ส่วนสูง การใส่ข้อมูลคนละมามาตราส่วนและมีเครื่องหมายลบ() 

ตัวลวง 
1) ผิด เพราะ  คอลัมน์เพศ ผิด 1 จุด (หณิง) 
3) ผิด เพราะ  คอลัมน์ค าน าหน้า ผิด 1 จุด (ด.p.) 
4) ผิด เพราะ   คอลัมน์หมู่เลือด ผิด 1 จุด (เอ) 
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6. 

จากข้อมูล ข้อใดคือสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจหา เชื้อไวรัส  
COVID - 19 มากที่สุด 

1) ลดต้นทุนการผลิต 
2) แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
3) พัฒนาของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ  
4) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงความต้องการของสังคม 

เฉลย 
4) ถูก  เพราะ เป็นสาเหตุส าคัญท่ีต้องการให้สามารถน าไปใช้ได้โดยบุคคลทั่วไปจากข้อความใน

บทความ 
ตัวลวง 

2) ผิด   เพราะ  จากบทความไม่ได้ระบุสาเหตุเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต  
3) ผิด   เพราะ  จากบทความไม่ได้ระบุสาเหตุเกี่ยวกับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
4) ผิด   เพราะ  สาเหตุในพัฒนาของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆต้องมีการพัฒนาที่ดีข้ึน มีคุณภาพ

เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 

"ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) 
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID - 19 Antigen test self-test kits)" ประกอบด้วยน้ ายา 
(reagent) ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ ายา (reagent product) และส่วนประกอบของชุดตรวจ (kit component) 
และให้รวมถึงตัวสอบเทียบ (calibrator) หรือตัวควบคุม (control material)ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะใช้โดย
ล าพังหรือใช้ร่วมกัน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ตรวจยืนยัน หรือตรวจหาเชิงปริมาณ ในส่ิงส่งตรวจจาก
ร่างกายมนุษย์เพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) ที่ไม่ใช้โดยตรงกับ
ร่างกายมนุษย์ แต่ใช้กับสิ่งส่งตรวจ จากร่างกายมนุษย์และได้พัฒนาขึ้นจนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพ่ือใช้
ในการวินิจฉัย โดยใช้เบื้องต้นเพ่ือหาภาวะการติดเชื้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้สามารถน าไปใช้ได้โดยบุคคล
ทั่วไป (Home use) ณ สถานที่ซึ่งไม่มีลักษณะหรือสภาพแวดล้อมเป็นสถานพยาบาล เช่น บ้านพักอาศัย 
หรือชุดตรวจที่บุคลากรทางการแพทย์สั่งใช้ส าหรับผู้ป่วยนอกสถานพยาบาล และให้รวมถึงเครื่องมือ
แพทย์ที่มีจุดม่งหมายให้ใช้ทั้งในและนอกสถานพยาบาล 

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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7. 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของภาพร่างและขั้นตอนการสร้างชิน้งานตามรูปแบบที่เลือกของกลุ่มสมศกัดิ์ต่อการท างาน
ในขั้นต่อไป 

1) มีแผนการท างานที่ชัดเจน 
2) ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การออกแบบ 
3) ประหยัดเวลาและวัสดุในการท างาน 
4)  ลดความผิดพลาดในการสร้างชิ้นงาน 
 

เฉลย 
2) ถูก เพราะ ไม่ใช่ประโยชน์ของภาพร่างและขั้นตอนการสร้างชิ้นงานแต่เป็นขั้นตอนการออกแบบ 

ตัวลวง  
 1) 3) และ 4) ผิด เพราะ เป็นประโยชน์ของการปฏิบัติการซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการออกแบบภาพร่าง 

และข้ันตอนการสร้างชิ้นงานแต่เป็นขั้นตอนการออกแบบ  
 
8. 

จากสถานการณ์  บุคคลใดมีจรรยาบรรณในการเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
1) ป๋อง 
2) แป้ง 
3) ปก 
4) ปิง 

 
เฉลย 

3) ถูก เพราะ ปกไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายหรือละเมิดผู้อ่ืน 
 

ในห้องเรียนครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะพลาสติกในโรงเรียนที่มี
ปริมาณมาก และจะจัดการด้วยการเผา ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อนท า
ให้อากาศค่อนข้างอบอ้าว พร้อมทั้งในห้องเรียนมีพัดลมไม่เพียงพอ หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว กลุ่มของ
สมศักดิ์ได้ตกลงกันว่าจะสร้าง "พัดลมมือถือ" จึงได้เขียนภาพร่างและขั้นตอนการสร้าง ชิ้นงานตาม
รูปแบบที่เลือก 

ในห้องเรียน ม.3  เจษก าลังหัดเต้นตามศิลปินเกาหลี ซึ่งในระหว่างที่ก าลังหัดเต้นเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน
ก็ได้นั่งดูอยู่ด้วยความสนุกสนาน  แต่มีเพ่ือนกลุ่มหนึ่งปฏิบัติดังนี้  

ป๋อง : แอบถ่ายคลิปเจษขณะก าลังเต้น Tik Tok แล้วโพสโซเชียล 
แป้ง : แชร์โพสของป๋องเพ่ือเพ่ิมผู้ติดตาม 
ปก  : บอกให้ป๋องลบโพสที่เป็นคลิปของเจษ 
ปิง  :  โหลดคลิปของเจษไว้ในโทรศัพท์มือถือของตน 
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ตัวลวง 
1) 2) และ 4) ผิด เพราะ ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายหรือละเมิดผู้อื่น  

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 1 - 8 
ตอบถูกข้อละ 2.5 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน 

 
ตอนที่ 2  แบบเขียนตอบ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคิดหาค าตอบที่ถูกต้อง แล้วเขียนตอบลงในกระดาษค าตอบจ านวน 2 ข้อ  (ข้อ 9 - 10)  
     (ข้อละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
9.  

จากปัญหาดังกล่าว นักเรียนในฐานะผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตควรมีจรรยาบรรณอย่างไรบ้างที่ควรยึดถือไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ 
ตอบ  ............................................................................................................................. ....................... 

เฉลย 
1.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย หรือละเมิดผู้อ่ืน 
2.  ต้องไม่รบกวนการท างานของผู้อ่ืน 
3.  ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 
4.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 
5.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 
6.  ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 
7.  ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 
8.  ต้องไม่น าเอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
9.  ต้องค านึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระท าของท่าน 
10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท 

แนวคิด 
         เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ                  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน 
และมีจริยธรรม 
 
 

จากปัญหาการล่อลวงที่เกิดจากการเล่นอินเทอร์เน็ตที่นับวันยิ่งมีมากขึ้นท าให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบได้พยายามหามาตรการป้องกันปัญหาและภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิดจากคนที่ขาด
จิตส านึกที่ดีของสังคม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะสร้างจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและสั งคมเพ่ือ
หลีกเลี่ยงและรับมือจากความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ 
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คะแนนเต็ม (5 คะแนน) คะแนนบางส่วน 
(3 คะแนน) 

ไม่ได้คะแนน  
(0 คะแนน) 

1.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย หรือละเมิดผู้อ่ืน 
2.  ต้องไม่รบกวนการท างานของผู้อ่ืน 
3.  ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 
4.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 
5.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 
6.  ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 
7.  ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 
8.  ต้องไม่น าเอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
9.  ต้องค านึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระท าของท่าน 
10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท 

ตอบได้บางส่วน นักเรียนไม่ตอบ 

 

10.  
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันไอโอที เพ่ือช่วยรดน้ าอัตโนมัติในแปลงเกษตร 

โดยอาศัยการวัดความชื้นของดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม จากขั้นตอนการท างานของระบบช่วยรดน้ าอัตโนมัติในแปลงเกษตรโดยอาศัยการวัดความชื้นของดิน  
ถ้าระบบเกิดความขัดข้องหรือเสียหายโดยส่งข้อมูลค่าความชื้นของดินมาแสดงบนแอพพลิเคชั่นไอโอทีได้  
แต่เมื่อสั่งให้ระบบลดน้ าท างานแต่ระบบน้ าเกิดขัดข้องไม่ปล่อยน้ า ต้องด าเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์หมายเลขใด 
เพราะเหตุใด 
ตอบ............................................................................................................................. .......................................... 
เฉลย หมายเลข 1 เพราะ เป็นแผงควบคุมเป็นการเชื่อมต่อระบบการควบคุมการเปิดปิดกับระบบรดน้ า /  
การสั่งการจากแอพพลิเคชั่นไอโอที ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเข้าสู่แผงวงจรควบคุมไม่มีปัญหา แต่งการให้ระบบรด
น้ าท างานแต่น้ าไมส่ามารถท างานได้ควรตรวจสอบแผงควบคุม 
แนวคิด 1. การทดสอบกระบวนการท างานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน 
 2. การปรับปรุงแก้ไขงานเพ่ือไม่มีข้อบกพร่องหรือมีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนนเต็ม  
(5 คะแนน) 

คะแนนครึ่งหนึ่ง 
(2.5 คะแนน) 

ไม่ได้คะแนน 
(0 คะแนน) 

เมื่อระบุ หมายเลข 1 พร้อมให้เหตุผลเกี่ยวกับการทดสอบ
และปรับปรุงแก้ไขงานได้ถูกต้อง 
แนวค าตอบ 
- หมายเลข 1 เพราะ เป็นแผงควบคุมเป็นการเชื่อมต่อระบบ
การควบคุมการเปิดปิดกับระบบรดน้ า 
- 1 เพราะ การสั่งการจากแอพพลิเคชั่นไอโอที ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเข้าสู่แผงวงจรควบคุมไม่มีปัญหา แต่งการให้ระบบ
รดน้ าท างานแต่น้ าไม่สามารถท างานได้ควรตรวจสอบแผงควบคุม  
ฯลฯ 

เมื่อระบุ หมายเลข 1 
หรือ ให้เหตุผล
เกี่ยวกับการทดสอบ
และปรับปรุงแก้ไข
งานได้ถูกต้อง 

เมื่อระบุหมายเลข
อ่ืนที่ไม่ใช่หมายเลข 
2 และหรือให้
เหตุผลไม่ถูกต้อง 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการท าแบบทดสอบ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
25 – 30 ด ี
16 – 24 พอใช้ 
0 – 15 ปรับปรุง 

เกณฑ์ตัดสินระดับคณุภาพการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
25 – 30 ดเียี่ยม 
17 – 24 ด ี
9 – 16 พอใช้ 
0 – 8 ปรับปรุง 

การแปลผลคะแนน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ระดับพฤติกรรม ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการท างาน
และน าเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลาย
แปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้ 

ดี 
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการท างาน
และน าเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

พอใช้ เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอน เวลา ทรัพยากรในการท างานและ
น าเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 

ปรับปรุง เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ในการท างานและ
น าเสนอผลงานได้โดยต้องมีผู้แนะน า 
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แบบสัมภาษณ์วัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
แบบสัมภาษณ์ เรื่อง............................................................................................................... .............................. 
ชื่อผู้สัมภาษณ์ .................................................... ......วัน/เดอืน/ปี ที่สัมภาษณ์................................................... 
เวลา .......................................................................... สถานที่ ............................................................................ 
ชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ / กลุ่ม.................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.................เลขที.่................. 
โรงเรียน ................................................................................................................. .............................................. 
สถานการณ ์

 

ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ 
1. หากทางจังหวัดยังจัดงานนี้ โดยไม่มีการควบคุมโรคตามมาตรการที่เหมาะสมนักเรียนคาดว่าจะมีผลเสีย
ตามมาอย่างไรบ้าง 
2. นักเรียนคิดว่าจะใช้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอย่างไร 
3. นักเรียนรู้จัก website/Application/สื่ออ่ืน ๆ ใดบ้าง ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เฉลย/แนวค าตอบ 
1. หากทางจังหวัดยังจัดงาน โดยไม่มีการควบคุมโรคตามมาตรการที่เหมาะสม จะเกิดผลเสียดังนี้ 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจะรุนแรง 
1.2 เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค (Cluster) 
1.3 สร้างความกังวลให้ประชาชนที่มาร่วมงานหรือค าตอบอ่ืนที่มีเหตุผลสอดคล้อง 

2. วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโรค ดังนี้ 
2.1  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานภายในมาตรการป้องกันโรค 
2.2  ก าหนดปริมาณผู้เข้าร่วมงาน 
2.3  ก าหนดและติดตั้งจุดคัดกรองให้ครอบคลุม 
2.4  ตรวจสอบการฉีดวัคซีนหรือการตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมงานแตล่ะคนหรือค าตอบอ่ืนที่มีเหตุผลสอดคล้อง 

3. website/Application/สื่ออ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีดังนี ้ 
3.1  Facebook สาธารณสุขจังหวัด 
3.2  website กรมควบคุมโรค/หน่วยงานทางสาธารณสุข 
3.3  ช่องทางโทรทัศน์/วิทยุ หรือช่องทางอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

เกณฑ์การประเมินแบบสัมภาษณ์ 
ตอบค าถามได้ 3 ข้อ  ระดับ ดีเยี่ยม 
ตอบค าถามได้ 2 ข้อ  ระดับ ดี  
ตอบค าถามได้ 1 ข้อ  ระดับ พอใช้ 
ตอบค าถามไม่ได้   ระดับ ปรับปรุง  

หมายเหตุ ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์การประเมินข้างต้น ให้อยู่ในระดับ ปรับปรุง  

หากในช่วงเทศกาลปีใหม่ หน่วยงานของจังหวัดนักเรียนต้องการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองท่ามกลาง
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนในจังหวัดจ านวนมาก 
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วิธีการใช้แบบสัมภาษณ์  
ครูสัมภาษณ์ผู้เรียน ตามประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกับสถานการณ์ จ านวน 3 ข้อ และสรุปผล ตามเกณฑ์

การประเมิน ดังนี้ 
ตอบค าถามได้ 3 ข้อ  ระดับ ดีเยี่ยม 
ตอบค าถามได้ 2 ข้อ  ระดับ ดี  
ตอบค าถามได้ 1 ข้อ  ระดับ พอใช้ 
ตอบค าถามไม่ได้   ระดับ ปรับปรุง  

และ ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์การประเมินข้างต้น ให้อยู่ในระดับ ปรับปรุง  
ครูสรุปผลการประเมินดังกล่าว  กรณีท่ีผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับความสามารถการใช้

เทคโนโลยี อยู่ในระดับปรับปรุง ระดับพอใช้ หรือระดับดี ครูควรหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีระดับ
ความสามารถที่เพ่ิมสูงขึ้นจากระดับเดิม  
 

แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ค าชี้แจง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน   

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
ตอนที่ 2  รายการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านการสร้าง ใช้และรู้เท่าทัน

วิทยาการเทคโนโลยี ความฉลาดทางดิจิทัลใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
และ มีจริยธรรม เข้าใจถึงสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น 

ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก 
ระดับ 5  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวมากที่สุด   
ระดับ 4  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวมาก  
ระดับ 3  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวน้อยที่สุด 

************************************************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  

ชื่อ–สกุล  ......................................................................................ระดับช้ัน...........ห้อง........เลขที่. ..................... 
โรงเรียน .................................................................................................... .......................................................... 
ตอนที่ 2 รายการประเมินระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 สืบค้น แสวงหาความรู้จากแหลง่ที่มา (สิ่งพิมพ์, อินเทอร์เน็ต) 
ที่เชื่อถือได้ 

     

2 เลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง      

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

3 คัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้มากกว่า 1 แหล่งขึ้นไป 

     

4 ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 

     

5 มีการตั้งค าถามถึงความเป็นไปได้เก่ียวกับข้อมูลที่มีการ
ส่งต่อกันมาเสมอ 

     

6 มีการตรวจสอบความจริงของข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากการส่งต่อกันมา ก่อนที่จะส่งต่อไปยังบุคคลอ่ืน 

     

7 อ้างอิงที่มาของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล เมื่อมีการน า
ข้อมูลจากแหล่งนั้นไปเผยแพร่ต่อ  

     

8 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการสร้างสรรค์ผลงานจาก
สื่อและเทคโนโลยีของผู้อ่ืน 

     

9 ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง      
10 ชื่นชม/ติดตาม ผลงานที่เกิดจากสร้างสรรค์ของผู้ผลิตที่มี

การน าเสนอเป็นรูปแบบของตนเอง  
     

11 เลิกติดตามแหล่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดทัศนคติด้านลบ
มากกว่าด้านบวก 

     

12 ชื่นชม/ติดตามแหล่งข้อมูล ที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับ
สารเป็นส าคัญ 

     

คะแนนรวม      
คะแนนเฉลี่ย  

ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 
(.....................................................................) 

 

สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านการสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 
นักเรียนอยูใ่นระดับ    ดีเยี่ยม     ดี        พอใช้   ปรับปรุง 
บันทึกเพิ่มเติม (ส าหรับครูผู้สอน) 
จุดเด่นของนักเรียนคือ ....................................................................................................... .................................. 
จุดควรพัฒนาของนักเรียนคือ ................................................................................................... ........................... 

                                                                          ลงชื่อ.............................................................. 
(.....................................................................) 

     ครูผู้สอน 
เกณฑ์การให้คะแนน/ระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง การมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลย ี อยู่ในระดับดเียี่ยม 
คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง การมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลย ี อยู่ในระดับด ี
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง การมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลย ี อยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.49 หมายถึง การมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลย ี อยู่ในระดับปรับปรุง 
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คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 81



82 

แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส าหรับครูประเมินนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ค าชี้แจง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน   

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
ตอนที่ 2  รายการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านการสร้าง ใช้และรู้เท่าทัน

วิทยาการเทคโนโลยี ความฉลาดทางดิจิทัลใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
และ มีจริยธรรม เข้าใจถึงสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น 

ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก 
ระดับ 5  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวมากที่สุด   
ระดับ 4  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวมาก  
ระดับ 3  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวน้อยที่สุด 

************************************************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  

ชื่อ–สกุล  ......................................................................................ระดับช้ัน...........ห้อง........เลขที่. ..................... 
โรงเรียน .................................................................................................... .......................................................... 
ตอนที่ 2 รายการประเมินระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 สืบค้น แสวงหาความรู้จากแหลง่ที่มา (สิ่งพิมพ์, อินเทอร์เน็ต) 
ที่เชื่อถือได้ 

     

2 เลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง      
3 คัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ

ได้มากกว่า 1 แหล่งขึ้นไป 
     

4 ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 

     

5 มีการตั้งค าถามถึงความเป็นไปได้เก่ียวกับข้อมูลที่มีการ
ส่งต่อกันมาเสมอ 

     

6 มีการตรวจสอบความจริงของข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากการส่งต่อกันมา ก่อนที่จะส่งต่อไปยังบุคคลอ่ืน 

     

7 อ้างอิงที่มาของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล เมื่อมีการน า
ข้อมูลจากแหล่งนั้นไปเผยแพร่ต่อ  

     

8 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการสร้างสรรค์ผลงานจาก
สื่อและเทคโนโลยีของผู้อ่ืน 

     

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

9 ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง      
10 ชื่นชม/ติดตาม ผลงานที่เกิดจากสร้างสรรค์ของผู้ผลิตที่มี

การน าเสนอเป็นรูปแบบของตนเอง  
     

11 เลิกติดตามแหล่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดทัศนคติด้านลบ
มากกว่าด้านบวก 

     

12 ชื่นชม/ติดตามแหล่งข้อมูล ที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับ
สารเป็นส าคัญ 

     

คะแนนรวม      
คะแนนเฉลี่ย  

 
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.....................................................................) 
 
สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านการสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 
นักเรียนอยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม     ดี        พอใช้   ปรับปรุง 
บันทึกเพิ่มเติม (ส าหรับครูผู้สอน) 
จุดเด่นของนักเรียนคือ ....................................................................................................... .................................. 
จุดควรพัฒนาของนักเรียนคือ ................................................................................................... ........................... 

                                                                          ลงชื่อ.................................................. 
(.....................................................................) 

     ครูผู้สอน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน/ระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง การมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลย ี อยู่ในระดับดเียี่ยม 
คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง การมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลย ี อยู่ในระดับด ี
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง การมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลย ี อยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.49 หมายถึง การมีคุณลักษณะการรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลย ี อยู่ในระดับปรับปรุง 
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แบบสรุปการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี โดยประเมินจากแบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินการปฏิบัติ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินให้คะแนนแบบประเมินแต่ละตอน และท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ผู้เรียน 
มีระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

ผู้ประเมิน  นักเรียนประเมินตนเอง    คร ู
   เพ่ือนนักเรียน      ผู้ปกครอง 
ผู้ประเมิน ชื่อ..............................................................นามสกุล.................................................... ..................... 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
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(30) (3) (60) (93) 
1           
2           
3           
4           
...           

 
วิธีการใช้เครื่องมือ 

จากเครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี  
ประกอบด้วย การเลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
แบบทดสอบ มี 3 รูปแบบ คือ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินการปฏิบัติ   

การใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลข้างต้น สามารถใช้ในการประเมินระหว่างเรียน และหลังการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และระดับความสามารถของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้เครื่องมือประเมินรูปแบบที่ 1 – 2 ควรอยู่ในระดับพอใช้ ขึ้นไป  
และการประเมินผลรวมแบบประเมินทั้ง 3 รูปแบบ และการแปลผลคะแนน ควรอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

 
 เครื่องมือแต่ละเครื่องมือมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแปลผลคะแนนที่สอดคล้อง  
และเหมาะสมกับวิธีการวัดพฤติกรรม โดยก าหนดการแปลผลคะแนนของเครื่องมือแต่ละเครื่องมือเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง ซึ่งการแปลผลคะแนนดังกล่าวใช้ในการตัดสินระหว่างเรียน  

 ส าหรับเกณฑ์การตัดสินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปรับปรุง ระดับพอใช้ ระดับดี และระดับดีเยี่ยม โดยครูผู้สอนสามารถ  
น าเครื่องมือทั้งหมดของแต่ละด้าน ประกอบด้วย เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอ งและสังคม  
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี มาใช้ในการตัดสินสมรรถนะช่วงชั้น โดยมีผลรวมคะแนนทั้ง 3 รูปแบบ  
(93 คะแนน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. แบบทดสอบ   คะแนนเต็ม  30 คะแนน 
 2. แบบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม     3  คะแนน  
 3. แบบประเมินการปฏิบัติ คะแนนเต็ม  60  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสนิสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
73 – 93 ดเียี่ยม 
49 – 72 ดี 
25 – 48 พอใช้ 
0 – 24 ปรับปรุง 
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1. ท่ีปรึกษา 

1) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) นางเกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 
4) นางล าใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5) นายชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. คณะท างานจัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 
2.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

1) นายไชยวัฒน์   อารีโรจน์ ครูช านาญการ โรงเรียนวิสุทธรังษี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

2) นายพฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์ ครูช านาญการ โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

3) นายสุรพงษ์ กล่ าบุตร ครู โรงเรียนวัชรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร 

2.2 ความสามารถในการคิด 
1) นางสุรีรัตน์ โชติวิชาศิริกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
2) นางรจนา   เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
3) นางสาวสุภาวดี ค านาดี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1) นายจรูญ ดวงจรัส ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี  
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

2) นายดนุพล   ค าพา ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านนาซ่าว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

3) นายเกรียงศักดิ์   โชติวิชาศิริกุล    ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
1) นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์ ครูช านาญการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
2) นางสาวสุรางคณา  
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3) นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

4) นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

5) นายวราวุธ   วดีวรวิทย ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
1) นายบรรฑูรณ์   สิงห์ดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
2) นายเจษฎา  ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
3) นางกิตติมา   เนตรพุกกณะ 

 
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

4) นางสาวอุไรวรรณ  พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

5) นางสาวนววรรณ  ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดเนินพระ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

6) ว่าที่ ร.ต.ญ.ณิชาภัชร  พรหมรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1) นางสาวบังอร กมลวัฒนา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 
2) นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
3) นางสาวพิศมัย โถชัยค า นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
4) นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
5) นายวราวุธ วดีวรวิทย ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
6) นายวิทยา บัวภารังษ ี นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
7) นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
8) นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
9) นางสาวสุภานิตย์   ชาญนอก ผู้ช่วยนักวิชาการ 
10) นางสาวเพชรินทร ์  โบกค า          ผู้ช่วยนักวิชาการ 
11) นางสาวคัทลียา   แลบัว ผู้ช่วยนักวิชาการ 
12) นางสาวภาพิมล   เมธีกิตตกิุล ผู้ช่วยนักวิชาการ 

4. บรรณาธิการกิจ 
1) นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 
2) นางสาวบังอร กมลวัฒนา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 
3) นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

5. ผู้ออกแบบปก 
นางสาวคัทลียา   แลบัว ผู้ช่วยนักวิชาการ 
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