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แผนการฝึกอบรม : การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียน 

กิจกรรมที่ เนื้อหา เวลา 

1 การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 5 ช่ัวโมง 

 1.1 การวางแผนการประเมินรายวชิาและการตรวจสอบการใช้ตัวช้ีวัด 2 ช่ัวโมง 

 1.2 การออกแบบการวัดและประเมินผลหนว่ยการเรยีนรู ้ 1 ช่ัวโมง 

 1.3 การใหข้อ้มูลยอ้นกลับและการบนัทกึผลการประเมินเพื่อการพัฒนา 1 ช่ัวโมง 

 1.4 การประเมินผลปลายป/ีปลายภาค 1 ช่ัวโมง 

2 การประเมนิการอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีน 45 นาท ี

3 การประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 45 นาท ี

4 การวเิคราะห์ผลการทดสอบระดับชาตเิพื่อการพัฒนา 30 นาท ี
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ตัวอย่าง  การกําหนดโครงสร้างรายวิชาและวางแผนการประเมินและการกําหนดสัดส่วนของคะแนน 
รหสัวิชา  ค14101  รายวิชา  คณิตศาสตร ์  กลุ่มสาระการเรียนรู ้  คณิตศาสตร ์  
ช้ันประถมศึกษาปทีี ่ 4 จํานวน  160  ช่ัวโมง  สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายปี  =  70 : 30  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

1. จํานวนนับ ค 1.1 ป.4/1 
ค 1.2 ป.4/2 
ค 4.1 ป.4/2 

ค 1.1 ป.4/2 
ค 4.1 ป.4/1 

16 6 เมนูอาหาร 

2. การบวกและการลบ ค 1.2 ป.4/1 ค 6.1 ป.4/5 8 3 สินค้าราคาประหยัด 
3. เรขาคณิต ค 3.1 ป.4/1 

ค 3.1 ป.4/3 
ค 3.1 ป.4/5 
ค 6.1 ป.4/5 

ค 3.1 ป.4/2 
ค 3.1 ป.4/4 
ค 3.2 ป.4/1 
ค 6.1 ป.4/6 

20 14 ลายมหัศจรรย์ 

4. การคูณ ค 1.2 ป.4/1 
ค 6.1 ป.4/1 

ค 1.2 ป.4/2 12 3 ใบสั่งซื้อหนังสือ 

5. การหาร ค 1.2 ป.4/1 
ค 6.1 ป.4/1 

ค 1.2 ป.4/2 
ค 6.1 ป.4/6 

14 3 สถานการณ์จําลอง 
การแบ่งเท่าๆ กัน 

6. สถิติและความน่าจะเป็น ค 5.1 ป.4/1 
ค 5.1 ป.4/3 
ค 6.1 ป.4/4 

ค 5.1 ป.4/2 
ค 6.1 ป.4/3 
ค 6.1 ป.4/6 

16 10 แผนภูมิคนพอเพียง 

7. การวัด ค 2.1 ป.4/1 
ค 2.2 ป.4/1 

ค 2.1 ป.4/4 12 5 กิจกรรมท้าพสิูจน์ 

8. พื้นที ่ ค 2.1 ป.4/2 ค 6.1 ป.4/1 8 3 สวนถาดแสนสวย 
9. เงิน ค 2.2 ป.4/2 

ค 6.1 ป.4/5 
ค 6.1 ป.4/2 8 5 รายรับรายจ่ายของฉัน 

10. เศษส่วน ค 1.1 ป.4/1 
ค 1.2 ป.4/3 

ค 1.1 ป.4/2 8 4 แบ่งสันปันส่วน 

11. เวลา ค 2.1 ป.4/3 ค 2.2 ป.4/3 12 5 สมุดภาพชีวิตใน 1 วัน 
12. ทศนิยม ค 1.1 ป.4/1 

ค 6.1 ป.4/1 
ค 1.1 ป.4/2 8 2 บัญชีค่าไฟฟ้า 

13. การบวก ลบ คูณ หาร 
     ระคน 

ค 1.2 ป.4/1 
ค 6.1 ป.4/2 
ค 6.1 ป.4/6 

ค 1.2 ป.4/2 
ค 6.1 ป.4/5 

8 7 แผ่นพับแนะนําสินค้าราคาถูก 

รวมระหว่างเรียน 150 70  

ปลายป ี
การทดสอบ 2 20 
แฟ้มสะสมงาน 8 10 

รวมตลอดรายวิชา 160 100 
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สาระท่ี 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 

1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ  ศูนย์ เศษส่วน และ
ทศนิยมหน่ึงตําแหน่ง 

2. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ และศูนย์  เศษส่วน  และทศนิยมหน่ึงตําแหน่ง 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินการ

ต่างๆ และสามารถในการดําเนินการในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด 
 1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับและศูนย์  พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ 
 2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปญัหาและโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ และสรา้งโจทย์ได้ 
 3. บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้การประมาณค่าในการคํานวณและแกป้ัญหา (ไมม่ีตัวช้ีวัด) 
มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกบัจํานวนไปใช้ (ไม่มีตัวช้ีวัด) 
สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิง่ที่ต้องการวัด 
ตัวชี้วัด 

1.  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว  นํ้าหนัก  ปริมาตรหรือความจุ และเวลา 
2.  หาพื้นที่ของรปูสีเ่หลี่ยมมุมฉาก 
3.  บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา  อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุดและบอกระยะเวลา 
4.  คาดคะเนความยาว นํ้าหนัก  ปริมาตร หรือความจ ุ

มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกบัการวัด 
ตัวชี้วัด 

1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การช่ัง   การตวง  เงนิ  และเวลา 
2.  เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย 
3.  อ่านและเขียนบันทึกกจิกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 

สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะหร์ูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตัวชี้วัด 

1. บอกชนิดของมุม  ช่ือมุม ส่วนประกอบของมุม  และเขียนสัญลักษณ์ 
2. บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน  พร้อมทั้งใช้สญัลกัษณ์แสดงการขนาน 
3. บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม 
4. บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิง่ของมลีักษณะเป็นรปูสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจําแนกได้ว่าเป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้า 
5. บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรปูใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจํานวนแกนสมมาตร      
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มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกบัปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้   

  แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด 

1. นํารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ 
 
สาระท่ี 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ตัวชี้วัด 

1. บอกจํานวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงทลีะเท่ากัน 
2. บอกรปูและความสัมพันธ์ในแบบรปูของรูปที่กําหนดให ้

มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(mathematical model) อื่นๆ 
แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช้แก้ปัญหา (ไม่มีตัวช้ีวัด) 

 
สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ตัวชี้วัด 

1. รวบรวมและจําแนกข้อมูล 
2. อ่านข้อมูลจากแผนภูมริูปภาพ แผนภูมิแทง่และตาราง 
3. เขียนแผนภูมิรปูภาพและแผนภูมิแท่ง 

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกีย่วกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ไม่มีตัวช้ีวัด) 

มาตรฐาน ค 5.3  ใช้ความรู้เกีย่วกับความน่าจะเป็นในการตัดสินใจและแก้ปญัหา (ไม่มีตัวช้ีวัด) 
 
สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกป้ัญหา การใหเ้หตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด (ป.4-6) 
1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือ่สาร การสือ่ความหมาย และการนําเสนอได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. เช่ือมโยงความรูต่้างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
6. มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
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ตารางตรวจสอบการนําตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู ้

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
รวม

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

ค1.1 ค1.2 ค2.1 ค2.2 ค3.1 ค3.2 ค4.1 ค5.1 ค6.1 

ป4
/1
 

ป4
/2
 

ป4
/1
 

ป4
/2
 

ป4
/3
 

ป4
/1
 

ป4
/2
 

ป4
/3
 

ป4
/4
 

ป4
/1
 

ป4
/2
 

ป4
/3
 

ป4
/1
 

ป4
/2
 

ป4
/3
 

ป4
/4
 

ป4
/5
 

ป4
/1
 

ป4
/1
 

ป4
/2
 

ป4
/1
 

ป4
/2
 

ป4
/3
 

ป4
/1
 

ป4
/2
 

ป4
/3
 

ป4
/4
 

ป4
/5
 

ป4
/6
 

1. จํานวนนับ                                   
2. การบวกและลบ                               
3. เรขาคณิต                               
4. การคูณ                               
5. การหาร                               
6. สถิติและความน่าจะเป็น                               
7. การวัด                               
8. พื้นที่                               
9. เงิน                               
10. เศษส่วน                               
11. เวลา                               
12. ทศนิยม                               
13. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน                               
รวมจํานวนครั้งที่ใช้ตัวชี้วัด                               

 
 



ข้ันตอนการออกแบบการวัดและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 
 

 การเรียนการสอนและการวัดผลการประเมินผลการเรียนที่ดีต้องเปิดโอกาสให้นักเรยีนแสดงออกว่าตน
รู้และทําอะไรได้บ้าง  เมื่อพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่เป็นเป้าในการพัฒนาน้ันจะเห็นว่าส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนแบบ “รู้ลึกรู้จริง” โดยมีความครอบคลุมทั้งด้านความรู้ การใช้ความรู ้
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และขอบข่ายเน้ือหาสาระที่พึงรู้ ดังน้ี 

• ความรู้ : ประกอบด้วยจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ข้อเท็จจริง หลักการ ความคิดรวบยอด 
วิธีการในศาสตร์น้ันๆ ซึ่งระบุเป็นพฤติกรรมโดยใช้คําว่า “รู้ เข้าใจ อธิบาย ต้ังคําถาม ยกตัวอย่าง จัดกลุ่ม 
จําแนก บันทึก รวบรวม เรียบเรียง ท่อง บอก ระบุ บรรยาย เล่า” เป็นต้น 

• การใช้ความรู้ : ประกอบด้วยจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถในการนําความรู้ความเข้าใจมา
ก่อเกิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์ หรือแก้ปัญหาซึ่งระบุเป็นพฤติกรรมโดยใช้คําว่า “สรุป วิเคราะห์ คาดคะเน ประเมิน 
สร้าง สร้างเสริม ซ่อม แก้ปัญหา จัดแสดง ตัดสินใจ เลือก ใช้ ป้องกันและหลีกเลี่ยง วางแผน แต่ง ด้นสด 
สร้างสรรค์” เป็นต้น 

• ทักษะ : ประกอบด้วยจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาสมรรถนะในการทําสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งจําเป็นของ
กระบวนการน้ันๆ เช่น การอ่านออกเสียง การคัดลายมือ การพูดนําเสนอในกระบวนการสื่อสาร  การสังเกตใน
กระบวนการสืบเสาะ  การพัฒนาทักษะทางกายภาพ  ทักษะการจัดการในกระบวนการการทํางาน เป็นต้น  ซึ่ง
ระบุเป็นพฤติกรรมโดยใช้คําว่า “ปฏิบัติ เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ ควบคุม ใช้ทักษะ จุดรูปแบบ จัดองค์ประกอบ 
เก็บ จัดเก็บ เลียนแบบ นําเสนอ ทดลอง สํารวจ สังเกต แสดงท่าทาง ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ” เป็นต้น 

• คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ประกอบด้วยจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาเจตคติ ค่านิยม ทัศนคติ 
อุปนิสัย คุณลักษณะต่างๆ ซึ่งระบุเป็นพฤติกรรมโดยใช้คําว่า “มีมารยาท มีเหตุผล มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล ริเริ่มสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เช่ือถือได้ พัฒนาตนอย่าง
สม่ําเสมอ เห็น/สํานึก/ช่ืนชมในคุณค่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข/อย่างสมานฉันท์ มีศรัทธาที่ถูกต้อง ธํารงรักษา 
คุ้มครองสิทธิ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง” 

• ขอบข่ายเน้ือหาสาระท่ีพึงเรยีนรู้ : มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงได้เรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น รายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนย่อความ เขียนแสดงความรู้
ความคิด ใช้คําภาษาถ่ิน ในสาระภาษาไทยเป็นต้น 
 องค์ประกอบข้างต้นจะเป็นตัวกํากับให้เกิดการไตร่ตรองในการกําหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
และปฏิบัติ ลงมือทํา มิฉะน้ันก็จะไม่บรรลุผลตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกําหนด 
 การออกแบบการวัดและประเมินผลรายหน่วยการเรียนรู้ ต้องคิดวางแผนต้ังแต่ข้ันการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ว่าในการประเมินสรุปความรู้รวบยอดเมือ่จบหน่วยการเรียนรู้น้ัน จะให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความรู้ 
ความเข้าใจสิ่งที่เรียนในรูปแบบใด ปรากฏเป็นหลักฐานเช่นไรที่จะทําให้ครูผู้สอนมั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ ความเข้าใจตามที่กําหนด และเมื่อได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วควรได้ทบทวนดังน้ี 

1. ทบทวนรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ช่ือหน่วย ตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
และภาระงาน/ช้ินงานรวบยอดของหน่วย 

2. ตรวจสอบภาระงาน/ช้ินงานรวบยอดว่าเป็นหลักฐานการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความ
เข้าใจ คุณลักษณะที่กําหนดในทุกตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้น้ัน และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ไปใช้สร้างภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด ควรระบุกิจกรรมหลักๆ ที่ผู้เรียนต้องทําได้มาก่อน โดยยังไม่ต้อง
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แสดงรายละเอียด แต่นําเสนอให้เห็นว่าใคร ทําอะไร อย่างไร เพราะรายละเอียดกิจกรรมจะปรากฏในแผนการ
จัดการเรียนรู ้

3. ทบทวนลักษณะของภาระงาน/ช้ินงานที่จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและ
ส่งเสริมการคิดระดับสูง ควรเป็นภาระงาน/ช้ินงานที่เน้นการปฏิบัติ เป็นงานที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ คือมี
ความเป็นไปได้และสอดคล้องกับชีวิตจริง 

4. กําหนดแนวทางการให้คะแนนที่สอดคล้องกับลักษณะของภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด 
5. ออกแบบการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าของผลงานให้สอดคล้องกับแนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตัวช้ีวัดตามที่กําหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนพึงระลึกเสมอว่าการ
จะให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติภาระงาน/ช้ินงานรวบยอดได้ ผูเ้รียนต้องได้รับการฝึกฝนอะไรบ้างมาก่อนในแต่ละ
ตัวช้ีวัด ทั้ง น้ีผู้สอนต้องพัฒนาผู้เรียนตนมั่นใจว่าผู้ เรียนสามารถบรรลุผลตามตัวช้ีวัดน้ันๆ การวัดและ
ประเมินผลรายตัวช้ีวัดจะดําเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
วัดและประเมนิผลที่หลากหลายจนแน่ใจว่าผู้เรียนผ่านทุกตัวช้ีวัด และสามารถนําความรู้ไปสร้างช้ินงาน/ภาระ
งานรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ได้ 
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ตัวอย่าง  การออกแบบการวัดและประเมินผลรายหน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา  ค14101  รายวิชา คณิตศาสตร ์      ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : สถิติและความน่าจะเป็น   เวลา 16 ช่ัวโมง คะแนน 10 คะแนน 

 
ตัวชี้วัด  ค 5.1 ป.4/1 รวบรวมและจําแนกข้อมูล 
 ค 5.1 ป.4/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง 
 ค 5.1 ป.4/3 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง 
 ค 6.1 ป.4/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.4/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือ่สาร การสือ่ความหมาย 
   และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.4/6 มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ช่ือผลงาน  “แผนภูมิคนพอเพียง” 
ลักษณะของงาน 
 ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่กําหนดแล้วเลือกข้อมูลจากสถานการณ์น้ัน อาจเป็นข้อมูลทั้งหมดหรือ
เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนมานําเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งให้สวยงาม น่าสนใจแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูล 
สถานการณ์ 
 นารี  ปรีดา  เมตตา และนิภา ได้รับเงินรายวันจากคุณแม่ดังน้ี นารี ได้รับวันละ 10 บาท  ปรีดาได้รับ 
วันละ 20 บาท  เมตตาได้รับวันละ 15 บาท และนิภาได้รับวันละ 4 บาท  ทุกคนเป็นเด็กดีใช้เงินอย่าง
ประหยัดเก็บออมไว้ทุกวัน  โดยแต่ละคนเก็บรวบรวมเป็นรายวัน สรุปได้ดังตาราง 
           วัน 
ช่ือ 

จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ รวม 

นาร ี 5 4 5 3 2 19 
ปรีดา 6 4 5 6 4 25 
เมตตา 7 3 3 6 5 24 
นิภา 4 3 2 2 3 14 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ฝึกอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง  ศึกษาแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 
และตารางจากของจริง เช่น ตารางการเดินรถ โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ เช่น การใช้มาตราส่วน ช่ือ
แผนภูมิ ช่ือแกนนอน ช่ือแกนต้ัง 

• ฝึกอ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง โดยการใช้คําถาม และฝึกอ่านข้อมูลเป็นราย
กลุ่ม และรายบุคคล 

 การวัดและประเมินผล  ทดสอบการอ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตารางที่กําหนด ตอบ
คําถามจากข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล สรุปผล และตรวจสอบผลการอ่าน ซึ่งครูอาจทดสอบการทดได้โดยการใช้
คําถาม (สะท้อนตัวชี้วัด ค 5.1 ป.4/2 , ค 6.1 ป.4/3 และ ค 6.1 ป.4/4) 
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2. ผู้เรียนรวบรวมและจําแนกข้อมูล  ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามสถานการณ์จริงและนําเสนอผลงาน
ที่รวบรวมได้ โดยฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มก่อนฝึกเป็นรายบุคคล เช่น ไปสํารวจและจดบันทึก ทําบัญชีรายรับ-
รายจ่ายของตนเองและคนในครอบครัวภายใน 1 สัปดาห์  การสํารวจผลไม้ที่นักเรียนในห้องช่ืนชอบ วัดความ
สูง นํ้าหนักของเพื่อน 4-5 คน เป็นต้น  แล้วส่งงานคุณคร ู
 การวัดและประเมินผล  ผลงานการรวบรวมข้อมูล การจดบนัทึกข้อมลู   
(สะท้อนตัวชี้วัด ค 5.1 ป.4/1 , ค 6.1 ป.4/3 และ ค 6.1 ป.4/4) 

3. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง 
• อธิบายองค์ประกอบที่สําคัญของแผนภูมิ เช่น การกําหนดมาตราส่วน แกนแนวต้ัง แกนแนวนอน 
• ฝึกเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง จากสถานการณ์ที่กําหนด เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
• เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งเป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน  1 สัปดาห ์
 การวัดและประเมินผล  ประเมินผลงานการเขียนแผนภูมริปูภาพ แผนภูมิแท่ง 
(สะท้อนตัวชี้วัด ค 5.1 ป.4/3 , ค 6.1 ป.4/3 , ค 6.1 ป.4/4 และ ค 6.1 ป.4/6) 
เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการให้คะแนน ช้ินงาน “แผนภูมิคนพอเพียง”   คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
        คะแนนหน่วยการเรียนรู้ 10 คะแนน 

รายการประเมิน 
ด ี
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

นํ้าหนัก 
คะแนน 

1.องค์ประกอบ 
  ของแผนภูมิ 

มีองค์ประกอบสําคัญ
ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อแผนภูมิ 
มาตราส่วน ชื่อแกนนอก ชื่อ
แกนตั้ง 

ขาดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหน่ึง 

ขาดองค์ประกอบมากกว่า 1 
รายการ 

2 

2.ขนาดและ 
  ระยะห่าง 
  ของแผนภูมิ 

ขนาดของรูปภาพ  
แท่งของแผนภูมิและ
ระยะห่างของแผนภูมิเท่ากัน
ทั้งหมด 

ขนาดรูปภาพ แท่งของ
แผนภูมิไม่เท่ากัน 1 แห่ง/
ระยะห่างของรูปภาพ แท่ง
ของแผนภูมิไม่เท่ากัน 1 
แห่ง 

ขนาดรูปภาพ แท่งของ
แผนภูมิไม่เท่ากันมากกว่า 1 
แห่ง/ระยะห่างของรูปภาพ 
แท่งของแผนภูมิไม่เท่ากัน
มากกว่า 1 แห่ง 

3 

3.การกําหนด 
   มาตรส่วน 

การกําหนดมาตราส่วนได้
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล 

การกําหนดมาตราส่วนไม่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อมูล 

ไม่มีการกําหนดมาตรส่วน 1 

4.ความครบถ้วน 
ถูกต้องของข้อมูล 

มีการปฏิบัติครบ 3 รายการ 
1.ข้อมูลที่เลือกมานําเสนอ มี

จํานวนครบทุกรายการ 
2. แผนภูมิที่นําเสนอมีจํานวน

ถูกต้องทุกรายการ 
3.มีการให้เหตุผลประกอบ 

มีการปฏิบัติงานขาดรายการ
ใดรายการหน่ึง 

มีการปฏิบัติงานขาดมากกว่า 
1 รายการ 

3 

5.ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

ผลงานบ่งบอกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์น่าสนใจ เช่น 
ภาพมีมิติ มีลวดลาย สีสัน
สวยงาม 

ผลงานบง่บอกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เพียง
เล็กน้อย เช่น มีลวดลาย มี
สีสัน 

ผลงานไม่บ่งบอกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น ไม่มี
ลวดลาย ไม่มีสีสัน 

1 
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
 
ข้อมูลย้อนกลับ คืออะไร 
 “ดีมาก” “ใช้ได้” “ลายมือสวย” “พยายามอีกหน่อย”  เป็นคําที่คุณครูมักใช้เพื่อบอกว่างานน้ัน
ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้  ข้อมูลย้อนกลับเหล่าน้ีมีคุณค่าน้อยต่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ข้อมูล
ย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพจะไม่ตัดสิน แต่จะบอกให้นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ์แล้วสรุปการปฏิบัติของ
ตนเองว่าเป็นอย่างไร ห่างจากเป้าหมายอย่างไร และต้องทําอะไรต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 ข้อมูลย้อนกลับเป็นองค์ประกอบสําคัญของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลบัที่
มีคุณภาพจะต้องตรงประเด็น อธิบายผลที่เกิดตามจริง ไม่ชมเชย ไม่ตําหนิ แต่เป็นไปตามเกณฑ์หรือตัวอย่าง 
และทันเวลาเพื่อนักเรียนจะได้แก้ไขได้ หลีกเลี่ยงความสับสน เรียนไม่รู้เรื่องและเสียเวลาเรียน 
 การให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นผูเ้รยีนรู้
ตลอดชีวิต เพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมินตนเอง การต้ังเป้าหมายข้ันต่อไปเพื่อการปรับปรุง แต่คุณค่า
เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนต่อเมื่อวัฒนธรรมการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นการปฏิบัติ นักเรียนเป็นเจ้าของการเรยีนรู ้ครู
มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการกํากับดูแลให้การเรียนรู้ของนักเรียนสู่เส้นทางที่พึงประสงค์โดย 

• แจ้งให้นักเรียนรู้ว่าเป้าหมายการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องไปให้ถึงในหน่วยการเรยีนรูคื้ออะไร 
และมีเกณฑ์ที่แสดงถึงความสําเร็จตามเป้าหมายอย่างไร โดยใช้วิธีระดมสมองแล้วช่วยกันเขียนเป้าหมายและ
เกณฑ์ แล้วติดไว้หน้าช้ันเรียน 

• ครูต้องช่วยแยกเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นเป้าหมาย “ย่อย” (เป้าหมายที่เป็นประเภท
ความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดที่จําเป็นต้องรู)้ หรือเป็นเป้าหมายประเภทใช้ความรู้ ทักษะความคิดรวบยอด
เหล่าน้ัน 

• จัดหาตัวอย่างงานที่ดีที่สุด และที่มีคุณภาพลดหลั่นลงมา เพื่อนักเรียนจะได้เห็นความ
แตกต่าง และเป็นหลักฐานให้นักเรียนใช้ในการเปรียบเทียบกับงานของตนและเห็นแนวทางในการพัฒนา 

• ให้ข้อมูลย้อนกลับตามเกณฑ์ กระตุ้น สร้างเสริมแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดแรงผลักดัน
ภายในที่จะพัฒนาตนเอง 

• ฝึกนักเรียนในการต้ังคําถามเพื่อนําไปสู่การปรับปรุง เช่น ต้องทําอะไรเพื่อจะ
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงต้องขอความช่วยเหลือจากใคร ต้องใช้แหล่งข้อมูลใดบ้าง ต้องใช้เวลาอย่างไร เป็นต้น 

การใช้ผลการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนสาํหรบัการ
ปรับปรุงพัฒนา ดูความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการเรียน เน้นลักษณะการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning) มากกว่าการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) ซึ่งมี
ผลการวิจัยระบุว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยคําพูดจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
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กรณีตัวอย่าง 
 หลังจากที่ได้ทําแบบฝึกการนําเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง ตลอดจนทํากิจกรรม
กลุ่มในการเก็บข้อมูลในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น แล้วคุณครูปัทมามอบหมาย
นักเรียนแต่ละคนสํารวจและบันทึกข้อมูลที่ตนสนใจ โดยใช้วิธีการเก็บและจําแนกข้อมูลตามที่เรียนมาและ
ตัดสินใจนําเสนอข้อมูลน้ันเป็นแผนภูมิรูปภาพหรือแผนภูมิแท่งอย่างใดอย่างหน่ึง คุณครูให้เวลา 3 วัน ทําเป็น
การบ้าน  น่ีคือ ผลงานแผนภูมิของเด็กชายก้องเกียรติ  เด็กหญิงนํ้าฝน และเด็กชายชาญชัย ที่ทําส่งคุณคร ู

ผลงานนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับ 

 

สิ่งที่ทําได้ดีแล้ว............................................................ 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
สิ่งที่ยังมีปัญหา............................................................. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 

สิ่งที่ทําได้ดีแล้ว............................................................ 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
สิ่งที่ยังมีปัญหา............................................................. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 

สิ่งที่ทําได้ดีแล้ว............................................................ 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
สิ่งที่ยังมีปัญหา............................................................. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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การออกแบบการวัดและประเมินผลปลายป/ีปลายภาค 
 
 ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องกําหนดคะแนนการประเมินเป็น 2 
ส่วน คือ คะแนนการประเมินระหว่างเรียน และคะแนนการประเมินปลายปี/ปลายภาค โดยคะแนนระหว่าง
เรียนได้มาจากคะแนนรายหน่วยการเรียนรู้ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในโครงสร้างรายวิชา และคะแนนปลายปี/
ปลายภาค ได้มาจากการทดสอบปลายป/ีปลายภาค หรือการปฏิบัติภาระงาน/ช้ินงาน ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้
ในโครงสร้างรายวิชา และที่ระบุไว้ในระเบียบวัดด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 การกําหนดโครงสร้างข้อสอบปลายป/ีปลายภาค เพื่อวัดความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
โดยต้องกําหนดจํานวนข้อสอบ ชนิดของข้อสอบ  ซึ่งก่อนที่ครูจะทําการออกข้อสอบจะต้องทําการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างข้อสอบโดยใช้ตารางวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ 
 

ตารางวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ 
รหสัวิชา.....................ช่ือวิชา.......................................................................ช้ัน.............................. 

สาระที่ ..... : ........................................................................................................................................ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

ความรู/้ทักษะตามตัวชี้วัด (จํานวนข้อ) 
ความรู้ ทักษะและกระบวนการคิด 

รวม 
รู-้จํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

          
         
         

          
         
         
         

รวมจํานวนข้อสอบ        
 
ตัวอย่าง  ตารางวิเคราะห์ข้อสอบวิชา ค141101  รายวิชา คณิตศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

ความรู/้ทักษะตามตัวชี้วัด (จํานวนข้อ) 
ความรู้ ทักษะและกระบวนการคิด 

รวม 
รู-้จํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

ค 1.1 1 เลือกตอบ  1     1 
2 เลือกตอบ      1 1 

ค 1.2 1 อัตนัย   1    1 
2 อัตนัย     2  2 
3 เลือกตอบ  1     1 

รวมจํานวนข้อสอบ  2 1  2 1 6 
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แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้เสนอแนว
ทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เรื่อง  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ดังน้ี 
1. ขอบเขตการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และหรือ สื่อประเภทต่างๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์ 

และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม เช่น อ่านเรื่องสั้น 
นิทาน นิยายปรัมปรา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และหรือสื่อประเภทต่างๆ ทีใ่ห้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ท่ีเอ้ือ

ให้ผู้อ่านนําไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจแก้ปัญหาและถ่ายทอด โดยการเขียนเป็นความเรียง
เชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคําที่ถูกต้อง ชัดเจน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ 
คําแนะนํา คําเตือน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เก่ียวกับสังคม

และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือให้ผู้อ่านนําไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าท่ีได้ นําไปประยุกต์ใช้ด้วย
วิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค ์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คําแนะนํา คําเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และหรือสื่ออิเล็กทรอนิคส์ทีใ่ห้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ท่ีเอ้ือ

ให้ผู้ อ่านนําไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง หรือสนับสนุน ทํานาย คาดการณ์ ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและถ่ายทอดเป็นข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทาง
วิชาการ อย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่างๆ 

 
2. ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
1. สามารถอ่านหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย 
2. สามารถอ่านจับประเด็นสําคัญข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เรื่องที่อ่าน 
3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม 
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลประกอบ 
5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
1. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่างๆ 
2. สามารถจับประเด็นสําคัญเปรียบเทียบ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน 
3. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธข์องเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน 
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
1. สามารถคัดสรรสื่อท่ีต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์สามารถสร้าง

ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
2. สามารถจัดประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลําดับความและความเป็นไปได้

ของเรื่องที่อ่าน 
4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

2. สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อท่ีมีความสลับซบัซ้อน 
3. สามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะใน

แง่มุมต่างๆ 
4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 

 
3. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
 การตัดสินผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชัน้  ���� ใช้ผลการประเมินปลายป ี

การตัดสินผลการประเมินเพ่ือจบระดับการศึกษา  ����  ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา 
เกณฑ์การตัดสนิคุณภาพการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีน ม ี4 ระดับ  ดังน้ี 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่ แสดง ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิ เคราะห์  และเ ขียน                    
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่ แสดง ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิ เคราะห์  และเ ขียน                   
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน 
 

หมายถึง 
  

มีผลงานที่ แสดง ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิ เคราะห์  และเ ขียน                    
ที่มีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามี
ผลงาน ผลงานน้ันยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 
4. รูปแบบการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  แนวทางการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขยีน  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้เสนอรูปแบบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไว้ 4 
รูปแบบ ดังน้ี 
รูปแบบท่ี 1  การบูรณาการตัวช้ีวัดการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกบัการประเมิน 8    
   กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
รูปแบบท่ี 2  การใช้เครือ่งมือหรือแบบประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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รูปแบบท่ี 3 การกําหนดโครงการ/กจิกรรมสง่เสริมความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนใหผู้เ้รียน    
   ปฏิบัติโดยเฉพาะ 
รูปแบบท่ี 4 การบูรณาการตัวช้ีวัดการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  
 ร่วมกับการประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 

• สถานศึกษาส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบที่  1 คือ  บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

• การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรประเมินในห้องเรียนตามปกติเป็นดีท่ีสุด 
• หากประเมินโดยใช้เวลานอกห้องเรียน ควรมอบหมายให้ผูเ้รยีนทํางานกลุ่มทีส่ะทอ้น

ความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นพิเศษ 
• จัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการประเมินเปน็ครัง้ๆ แล้วนําผลมาสรปุรวโดยควรแบ่ง

ระยะเวลาสรปุเป็นช่วงๆ 
 

ตัวอย่าง  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
รูปแบบท่ี 1  การบรูณาการตัวช้ีวัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกบัการประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

วิธีการ 
1. ในแต่ละรายวิชาให้วิเคราะห์/ตรวจสอบว่าตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียน ปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ใดบ้าง หากไม่มีให้นําตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เข้าไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาน้ัน 

2. นําหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
3. ประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู ้
4. นําผลการประเมินรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ เป็นผลความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 

และเขียนเป็นรายวิชา 
5. นําผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห ์และเขียน  ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สรุปผลการประเมินในภาพรวม โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือค่าเฉลี่ย (Mean)  โดยมี
แนวทางการสรุปผลดังน้ี 

• การสรุปผลการประเมินให้สรุปจากหน่วยการเรียนรู้ เป็นรายตัวช้ีวัด โดยแต่ละตัวช้ีวัด
สรปุเป็น 4 ระดับ ได้แก่   ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) 

• การสรุปผลการประเมินในแต่ละรายวิชา ให้นําผลการประเมินรายตัวช้ีวัด ทั้ง 5 ตัวช้ีวัด
สรปุเป็น 4 ระดับ ได้แก่  ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) 

• สรปุผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในแต่ละรายวิชา
โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) 
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ตัวอย่าง  ตารางตรวจสอบตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

รหัสวิชา  ค14101    รายวิชา  คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยการเรียนรู ้
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนข้อที่   

1 2 3 4 5 
1. จํานวนนับ � �  � � 
2. การบวกและการลบ �   �  
3. เรขาคณิต �  �  � 
4. การคูณ � �  �  
5. การหาร �  �  � 
6. สถิติและความน่าจะเป็น        � � � � � 
7. การวัด �  �  � 
8. พื้นที ่  �  � � 
9. เงิน � �    
10. เศษส่วน �   � � 
11. เวลา �  �   
12. ทศนิยม �   � � 
13. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน � �   � 

รวมจํานวนครั้งที่ประเมิน 12 6 5 7 9 
 
ตัวอย่าง  การบันทึกและสรุปผลการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้ฐานนิยม(Mode)  

รหัสวิชา  ค14101    รายวิชา  คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5 

1. จํานวนนับ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
2. การบวกและการลบ ด ี   ดีเยี่ยม  
3. เรขาคณิต ด ี  ด ี  ด ี
4. การคูณ ด ี ผ่าน  ด ี  
5. การหาร ผ่าน  ผ่าน  ด ี
6. สถิติและความน่าจะเป็น        ด ี ด ี ผ่าน ผ่าน ด ี
7. การวัด ด ี  ด ี  ด ี
8. พื้นที ่  ผ่าน  ผ่าน ผ่าน 
9. เงิน ด ี ด ี    
10. เศษส่วน ด ี   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
11. เวลา ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม   
12. ทศนิยม ด ี   ดีเยี่ยม ผ่าน 
13. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ด ี ผ่าน   ด ี

ผลการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม      
ดี       
ผ่าน      
ไม่ผ่าน      
รวม      
สรุป      

สรุปผลการประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ................ 
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ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ทุกรายวิชา กรณีใช้ฐานนิยม (Mode)    

รายวิชา ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ภาษาไทย �    
คณิตศาสตร ์  �   
วิทยาศาสตร ์   �  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม �    
ประวัติศาสตร ์   �  
สุขศึกษาและพลศึกษา  �   
ศิลปะ �    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  �   
ภาษาต่างประเทศ  �   

รวม     
สรปุผลการประเมินในภาพรวม  

หมายเหตุ  หากผลการประเมินสรุปมีจํานวนระดับคุณภาพเท่ากัน ให้เลือกสรปุผลการประเมินทีสู่งกว่า   
               แต่ต้องไม่มีผลการประเมินในรายวิชาใดน้อยกว่าระดับผ่าน 
 
5. การรายงานผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 

การรายงานผลการประเมินเป็นสิ่งสําคัญ  ครูหรือผู้รับผิดชอบควรดําเนินการอย่างรวดเร็วและเช่ือถือ
ได้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรูปแบบการรายงานข้ึนอยู่กับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวางแผนร่วมกันของ
ผู้บริหาร  ครู และคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนว่าจะจัดให้มีการรายงานกี่ครั้ง  ทั้งน้ี 
คร/ูผู้รับผิดชอบต้องศึกษาขอบเขตของตัวช้ีวัดการประเมินก่อนจึงจะช่วยให้เลือกวิธีการที่จะใช้ในการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนได้อย่างเหมาะสม 
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แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องดําเนินการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนสอดแทรกใน
กิจวัตรประจําวันของนักเรียนซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ 
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียน เพื่อใหส้ถานศึกษามีแนวทางในการดําเนินการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ได้กําหนดนิยาม ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ แต่ทั้งน้ี
สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในการประเมินได้กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นราย
พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับการศึกษาดังน้ี 1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)   2) ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)   
3) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) และ 4) ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-ม.6)  สําหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เสนอไว้ใน
เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 
ความเข้าใจร่วมกัน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กําหนดให้การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา การประเมินและรายงานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แยกเฉพาะออกจากการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา จําเป็นที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ทําหน้าที่ประเมนิ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเข้าใจร่วมที่ตรงกัน คือ 

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนการให้คะแนนระหว่าง
เรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค เพราะในตัวช้ีวัดช้ันปีระบุคุณลักษณะที่ต้องการอยู่แล้ว สําหรับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการน้ีเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ตัดสินและรายงานแยกเฉพาะ แต่พฤติกรรม
ที่ผู้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่เกิดข้ึนขณะจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรม/
โครงการต่างๆ และในกิจวัตรประจําวันของผู้เรียนน้ัน  ครูสามารถประเมินด้วยการสังเกตแล้วบันทึกไว้และ
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รายงานผลเฉพาะ ไม่รวมอยู่ในการตัดสินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

2. หลักฐาน/ร่องรอยการแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาจเป็นแหล่งที่มาที่เดียวกันกับ
การประเมินในรายวิชา แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชา 

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม สถานศึกษาควร
จัดให้มีการประเมินเป็นระยะๆ โดยอาจประเมินผลเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค หรือรายปี เพื่อให้มี
การสัง่สมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

4. การสรุปผลการประเมินดําเนินการเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา โดยแบ่งระดับผล
การประเมิน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเย่ียม  ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 

1. หลักการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.1  การพัฒนาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  ได้แก่  ผู้เรียน  ผู้สอน  ผู้ปกครองและชุมชน 
1.2   การประเมินต้องอาศัยข้อมูลหลายด้าน ซึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมในและนอกห้องเรียน 

ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ หรือทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ข้อมูลที่ได้จึงมีได้จากหลายทาง เช่น ครูผู้สอน 
เพื่อน ผู้เรียนประเมินตนเอง  ผู้ปกครอง  ตลอดจนชุมชน        

1.3   การประเมินเน้นการพัฒนา  โดยครูผู้สอนต้องศึกษาข้อมูลเดิมของผู้เรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในวางแผนและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน  ซึ่งการประเมินต้องดําเนินการเป็นระยะๆ 
และเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพื่อดูพัฒนาการและส่งต่อข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

2. แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.1  บทบาทของสถานศึกษา 

  สถานศึกษาควรดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
(กรณีสถานศึกษาขนาดเล็กอาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวที่รับผิดชอบในเรื่องน้ีด้วย)   ควรดําเนินการโดยเริ่ม
จากการศึกษานิยาม ความหมาย  และพฤติกรรมบ่งช้ีของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ  วิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
และพฤติกรรมบ่งช้ี  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ   ทั้งน้ีควร
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนา  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียน   พร้อมสร้างหรือเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมิน  กําหนดวัตถุประสงค์
และวิธีการพัฒนา ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่กําหนดไว้  และประเมินผู้เรียนเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า และดําเนินการประเมินผู้เรียนหลังการพัฒนา  สรุปและรายงานผลการประเมิน
และพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้ัน สามารถพัฒนาได้โดยผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการต่าง ๆ  และกิจวัตรประจําวันของผู้เรียน ซึ่งเกิดข้ึน
ตลอดเวลา มีพัฒนาการและการสั่งสมพฤติกรรม ผ่านการขัดเกลาผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาได้นําคุณลักษณะและตัวช้ีวัดมาวิเคราะห์แล้วเห็นว่าคุณลักษณะทั้ง 8 ประการสามารถสังเกต
ได้ในทุกกระบวนการพัฒนา  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับระบบการจัดการเรียนการสอนของ แต่ละสถานศึกษาว่ามีจุดเน้นใน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการใด 

2.2 บทบาทของคร ู
ครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

สามารถดําเนินการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการต่าง ๆ  และกิจวัตรประจําวันของผู้เรียน ตามที่สถานศึกษากําหนดไว้ครูมีแนวทางในการ
ดําเนินการดังน้ี 

1)  ศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและ
ประเมิน และวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

2)  ออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังน้ี 
4.1 ) กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด / พฤติกรรมบ่งช้ีที่จะประเมิน 
4.2 ) วิเคราะห์พฤติกรรมสําคัญจากพฤติกรรมบ่งช้ีที่จะประเมิน 
4.3 ) เลือกใช้วิธีการ เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะประเมิน 
4.4 ) ระยะเวลาในการประเมิน 
4.5 ) ผู้ประเมิน 

3) การสรุปผลการประเมิน 
การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้ัน มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็น

เรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน การวัดและประเมินผลจึงต้องคํานึงถึงผลที่
เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา  ดังน้ันเพื่อให้มีแนวทางการสรุปผล
การประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรมสําหรับผู้เรียน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เสนอแนวทางการ
กําหนดเกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินในแต่ละข้ันตอน  ไว้ในเอกสารแนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หน้า 135-
141) 

2.3  วิธีการรายงานผล 
1) นําผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแต่ละภาคเรียนของ

แต่ละปีการศึกษา 
2) ในช่องสรุปของแต่ละปีการศึกษา ให้นําผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการสุดท้าย น่ันคือ 

ผลจากภาคเรียนที่ 2 บันทึกลงในช่องสรุปของปีการศึกษาน้ันๆ 
3) เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกในแต่ละปีการศึกษา  ให้นําผลในช่องสรุปไปบันทึกลงในแบบ

บันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของแต่ละระดับช้ัน คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละ
ระดับการศึกษามีแนวการพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ดังน้ี  

4.1 ) คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณาผลการตัดสินในแต่ละ
ชั้นปี  ถ้าผลการประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับน้ัน เช่น  

 เด็กชายดี มีคุณธรรม ได้รับการประเมินคุณลักษณะชั้น ป.6 ได้ระดับดีเยี่ยม  การสรุปผลในระดับ
ประถมศึกษา  ถือว่าได้ระดับดีเยี่ยม 

4.2 ) ถ้ามีกรณีที่ผลการประเมินในปีก่อน ๆ ได้ระดับดี หรือดีเย่ียม แต่ปีสุดท้ายของ
ระดับการศึกษาได้ระดับผ่าน/หรือไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นไป
ตามสภาพจริง โดยนําข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด 
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ตัวอย่างแบบสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน : ความมีวินัย 
ชื่อ-สกุลนักเรียนที่ถูกสังเกต .......................................................................ชั้น....................ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา............. 

คําชี้แจง การบันทึกให้ กาเครื่องหมาย � ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัต ิ(คะแนน) 

เป็นประจํา 
(3) 

บางคร้ัง 
(2) 

น้อยคร้ัง 
(1) 

ไม่ทําเลย/       
ไม่ชัดเจน (0) 

1 จัดเก็บส่ิงของเป็นที่เป็นทาง     
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน/เหมาะสมตาม

กาลเทศะ 
    

3 เข้าแถวซ้ืออาหารหรือห้องนํ้าสาธารณะ     
4 ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้     
5 ทํากิจวัตรของตนตามเวลา     
6 ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
7 ทําตามกฎระเบียบของห้องเรียน/ครอบครัว     
8 ไปโรงเรียนทันเวลาหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย     
บันทึกเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
ผู้ประเมิน      � คร ู   � พ่อแม่/ผู้ปกครอง   
                  � นักเรียนประเมินตนเอง � เพื่อน 
 
                                  ลงชื่อ.......................................................... 
                                   (                                                   ) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม 
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๒๐-๒๔ คะแนน และ 
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหน่ึงต่ํากว่า ๒ คะแนน 

ด ี
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๔-๑๙ คะแนน และ 
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหน่ึงได้ ๐ คะแนน 

ผ่าน 
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๘-๑๓ คะแนน และ 
ไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหน่ึงได้ ๐ คะแนน 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวม ระหว่าง ๐ – ๗ คะแนน  
 
เน่ืองจากครูปัทมาออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้ประเมิน  
ประกอบด้วย 
1) ครู   2) พ่อแม่/ผู้ปกครอง  3) นักเรียนประเมินตนเอง   และ 4) เพื่อน 
 
 
 
 
 

      เน่ืองจากจากแบบประเมินเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า ครูปัทมาจึงกําหนดให้
นักเรียนผ่านคุณลักษณะ ตั้งแต่ 8 คะแนน
ขึ้นไป แต่มีเง่ือนไข  ต้องได้ผลการประเมิน
รายข้อทุกข้อ อย่างน้อย 1 คะแนน 
วิธีการคํานวณเกณฑ์การประเมิน 
1. นําคะแนนสูงสุด (3 คูณ 8 เท่ากับ 24 

คะแนน) ลบด้วยคะแนนต่ําสุด (คะแนน
ต่ําสุดที่ยอมให้ผ่าน คือ  8  คะแนน)  

     แทนค่า  24 – 8  = 16 
2. นําผลลัพธ์ในข้อที่ 1 มาหารด้วยจํานวน

ช่วงที่แบ่ง กรณีน้ีแบ่งเกณฑ์การผ่าน
เป็น 3 ช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การผ่านการประเมินคุณลักษณะ ที่มี 3 
ระดับ คือ ดีเยีย่ม ดี และผ่าน 

    แทนค่า  16 ÷ 3   =   5 คะแนน   
    เพราะฉะน้ันช่วงห่างคะแนนแต่ละระดับ  
    คุณภาพ  เท่ากับ 5 คะแนนจึงได้ช่วง 
   คะแนนดังเกณฑ์การประเมิน 

วิธีคดิ 
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ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค ์
ภาคเรียนท่ี ............ ปีการศึกษา ............................. 

รหัสวิชา.......................รายวิชา....................................................................................................ชั้น........................... 

ชื่อ-สกุลนักเรียนท่ีถูกสังเกต         เด็กชายก้องเกียรติ  สําเรจ็ทุกประการ      ชั้น ป. 4/1    เลขท่ี........................ 

 

ท่ี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้ประเมิน/ผลการประเมิน 

สรุป ครู พ่อแม/่
ผู้ปกครอง 

น.ร.ประเมิน
ตนเอง 

เพ่ือน
ประเมิน 

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ ด ี ด ี ด ี   
2 ซ่ือสัตย์สุจริต ด ี ดีเยีย่ม ด ี ด ี  
3 มีวินัย ด ี ผ่าน ด ี ด ี  
4 ใฝ่เรียนรู้ ด ี ด ี    
5 อยู่อย่างพอเพียง ผ่าน ผ่าน  ผ่าน  
6 มุ่งม่ันในการทํางาน   ด ี ด ี  ด ี  
7 รักความเป็นไทย    ด ี ผ่าน  ผ่าน  
8 มีจิตสาธารณะ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม  
 
ฃสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนท่ี ....... /…………….. 
 � ไม่ผ่าน    � ผ่าน   � ดี  � ดีเย่ียม 

 

 

                  ลงช่ือ .................................................................ผู้สรุปผลการประเมิน 
(นางสาวปัทมา  รักการดี) 

ครูประจําช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 
บันทึกเพ่ิมเติม 
  เด็กชายก้องเกียรติ สําเร็จทุกประการเป็นนักเรียนที่มีความดีโดดเด่น  เรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ         
จนบางครั้งลืมนึกถึงตัวเอง  แต่เน่ืองจากก้องเกียรติมาจากครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดี  จึงยังไม่เห็นคุณค่า
ของการออม  การประหยัด หรือการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า ครูและผู้ปกครองต้องหาแนวทางในการพูดคุยทํา
ความเข้าใจกับก้องเกียรติโดยครูได้ชวนก้องเกียรติและเพื่อนๆ ร่วมกันดู DVD เด็กยากจนผู้ด้อยโอกาส จาก
รายการคนค้นคน ตอนน้องวิวเด็กที่เติบโตในโลกเงียบ หลังรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการสอนและ
กระตุ้นให้มีความตระหนักเรื่องการประหยัดและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าเพื่อเป็นพื้นฐานนําไปสู่การปลูกฝัง
คุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป 
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การตรวจสอบพฤติกรรมผู้เรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คําชีแ้จง ทําเครื่องหมาย � ลงในช่องคุณลักษณะที่พิจารณาแลว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกซึง่คุณลักษณะน้ัน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สจุริต    3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทํางาน      7. รักความเป็นไทย    8. มีจิตสาธารณะ 
 

พฤติกรรม 
คุณลักษณะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด         
2. อ่านหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพห์รือสือ่

สิ่งพมิพ์ เป็นประจํา 
        

3. ทําการบ้านด้วยตนเอง         
4. อาสาเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน         
5. ไม่พูดคุยหรือเล่นที่นอกเหนือจากการเรียน         
6. ซื้อของเฉพาะทีจ่ําเป็นและมปีระโยชน์เท่าน้ัน         
7. ต้ังใจเรียนและปฏิบัติกจิกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน

อย่างกระตือรือร้น 
        

8. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องร้องขอความ
ช่วยเหลือ 

        

9. เก็บอปุกรณ์สิง่ของที่ใช้แล้วเข้าทีห่ลังเลิกใช้         
10. ไม่นําทรัพย์สินหรือสิ่งของหรอืผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน         
11. ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมโีอกาส         
12. ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายเสรจ็ทันเวลาทกุครั้ง         
13. ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งของอื่นๆ          
14. ใช้ตัวเลขไทยในการเขียน         
15. รับประทานอาหารไทยเป็นประจํา         
16. มาโรงเรียนทันเวลาเคารพธงชาติในตอนเช้า         
17. กล่าวคําว่า “ขอโทษ” เมื่อกระทําผิดต่อผู้อื่น         
18. ตักอาหารเท่าที่ตนเองรับประทานหมด         
19. พยามยามแก้ไขปัญหาเพือ่ทํางานให้สําเรจ็         
20. ไม่ซื้อสินค้าฟุม่เฟือย         
21. ร่วมร้องเพลงชาติไทยเมื่อมกีิจกรรม         
22. มักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรอืสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง

เรียนรูต่้างๆ ทัง้ในและนอกสถานที ่
        

23. ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ    
เช่น  สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าหรือก่อนนอน 

        

24. กล่าวทักทายด้วยการยกมอืไหว้หรือกล่าวคําว่า“สวัสดี”         
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พฤติกรรม 
คุณลักษณะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
25. เข้าร่วมกจิกรรมยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์         
26. ใช้คําถามคร/ูผู้ปกครองเมื่อมีข้อสงสัยในการทํางาน         
27. ใช้อินเทอรเ์น็ตเพือ่การศึกษาค้นคว้า         
28. แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการทํางาน

ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลงานดีที่สุด 
        

29. ยืนตรงทุกครั้งเมือได้ยินเพลงชาติไทย         
30. เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของพ่อแมห่รือผูป้กครอง         
31. ทํา/ร่วมกจิกรรมวันสําคัญทางศาสนา         
32. พูดสื่อสารด้วยภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ         
33. แต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน         
34. ทําการบ้านด้วยตนเองไมล่อกเพื่อน         
35. บํารุงรักษาดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน         
36. ไม่นําสิ่งของของผูอ้ื่นมาเป็นของตน         
37. ท่องเที่ยวไทยในวันหยุด         
38. ไม่พูดโกหก         
39. เข้าร่วมกจิกรรมตามประเพณีไทยหรอืท้องถ่ิน         
40. แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะและวิถีไทย         
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุดฝึกอบรมการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
--------------- แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
--------------- แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551. 
--------------- แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551. 
--------------- แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
--------------- แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
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แบบวิเคราะหผ์ลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) 
ช้ัน.....................................................  ปีการศกึษา................... 

รหสัโรงเรียน.............................โรงเรียน............................................................................................ 
วิชา.................................................. 

มาตรฐาน 
คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มการประเมิน 
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