คูมือการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
และสมรรถนะสําคัญของผู%เรียน ตามระเบียบสถานศึกษาวาด%วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๕๘) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
.....................................................................................................................................................................
ความนํา
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารไดประกาศใชหลัก สู ตรการศึก ษาขั้ นพื้นฐาน พุ ท ธศั กราช ๒๕๔๔ ใหเป) น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกํ าหนดจุ ดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเป)นเป0าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเป)นคนดี มีป6ญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข:งขันในเวทีระดับโลก(กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๔๔) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความสอดคลองกับเจตนารมณ>แห:ง พระราชบัญญั ติการศึ กษาแห:งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่ แกไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ:งเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดมีบทบาท
และมีส:วนร: วมในการพัฒนาหลัก สูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถิ่น (สํานั ก
นายกรัฐมนตรี,๒๕๔๒)
จากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรในช:วงระยะ ๖ ปAที่ผ:านมา (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,๒๕๔๖ ก.,๒๕๔๖ ข.,๒๕๔๘ ก.,๒๕๔๘ ข.; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,๒๕๔๗;
สํานั กผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล ๒๕๔๘;สุวิม ล ว:องวาณิช และนงลักษณ> วิรัชชัย,๒๕๔๗;
Nutravong๒๐๐๒; Kittisunthorn,๒๐๐๓) พบว:า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีจุด
ดีหลายประการ เช:น ช:วยส:งเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษาทําใหทองถิ่นและสถานศึกษามีส:วนร:วม
และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และมีแนวคิดและ
หลักการในการส:งเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองค>รวมอย:างชัดเจน อย:างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล:าวยังได
สะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่เป)นป6ญหาและความไม:ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส:วนของเอกสาร
หลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรสู:การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก: ป6ญหาความ
สับสนของผูปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา สถานศึก ษาส:วนใหญ:กําหนด
สาระและผลการเรียนรูที่คาดหวังไวมากทําใหเกิดป6ญหาหลักสูตรแน:น การวัดและประเมินผลไม:สะทอน
มาตรฐาน ส:งผลต:อป6ญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้ง
ป6ญหาคุณภาพของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค>อันยังไม:เป)นที่
น:าพอใจ
นอกจากนั้ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห: งชาติ ฉบั บที่ ๑๐( พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได
ชี้ใหเห็นถึงความจําเป)นในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรมและมี
ความรอบรูอย:างเท:าทัน ใหมีความพรอมทั้งดานร:างกาย สติป6ญญา อารมณ> และศีลธรรม สามารถกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู:สังคมฐานความรูไดอย:างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล:าวมุ:งเตรียมเด็กและ
เยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเป)นใน
การดํ ารงชี วิต อั นจะส:ง ผลต: อ การพั ฒ นาประเทศแบบยั่ง ยื น(สภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห: ง ชาติ ,

๒๕๔๙) ซึ่งแนวทางดังกล:าวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
เขาสู:โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ:งส:งเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเป)นไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห>
สรางสรรค> มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานร:วมกับผูอื่น และสามารถอยู:ร:วมกับผูอื่นในสังคมโลกได
อย:างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)
จากขอคนพบในการศึกษาวิ จัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔ ที่ผ:านมาประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติฉบับที่ ๑๐ เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู:ศตวรรษที่ ๒๑จึงเกิด
การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อนําไปสู:การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑ ที่มี ความเหมาะสม ชั ดเจน ทั้ งเป0 าหมายของหลักสู ตรในการ
พัฒ นาคุ ณภาพผู เรี ยน พั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมพัฒ นาประเทศพื้ นฐานในการดํ ารงชี วิต การพั ฒ นา
สมรรถนะและทักและกระบวนการนําหลักสูตรไปสู:การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน> จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค> มาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเป)นทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแต:ละระดับ
นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแต:ละกลุ:มสาระการเรียนรูในแต:ละชั้นปAไวในหลักสูตร
แกนกลาง และเปZ ดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรั บ
กระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑ>การจบการศึกษาแต:ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทาง
การศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนต:อการนําไปปฏิบัติ
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษานี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อนําไปใชเป)นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเป)นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอย:างต:อเนื่องตลอดชีวิต
วิสัยทัศน> สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค> โครงสรางสถานศึกษา คําอธิบาย
รายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เกณฑ>การจบการศึกษาที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ช:วยทําใหเห็นผลคาดหวังที่
ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่ งจะสามารถช: วยใหสถานศึก ษาพัฒนา
หลักสูตรไดอย:างมั่นใจ ทําใหการจัดทํ าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามี คุณภาพและมีความเป)นเอกภาพ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช:วยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู และช:วยแกป6ญหาการเทียบ
โอนระหว:าง
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเป0าหมายที่คาดหวังไดทุกฝ]ายที่
เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองร:วมรับผิดชอบโดยร:วมกันทํางานอย:างเป)นระบบ
และต:อเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ ส:งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู:คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว

วิสยั ทัศน>
โรงเรียนชั้นนําแห:งคุณภาพ สรางสรรค>และทันสมัย มุ:งพัฒนาผูเรียนใหเป)นมนุษย>ที่มีความสมดุล
ทั้งดานร:างกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป)นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย>ทรงเป)นประมุ ข มีความรู และทักษะพื้ นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่
จําเป)นต:อ การศึ กษาต:อ การประกอบอาชีพ และการศึก ษาตลอดชี วิต ยึ ดหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ส:งเสริมภูมิป6ญญาทองถิ่น

หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการทีส่ ําคัญ ดังนี้
๑. เป)นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป)นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู
เป) น เป0 า หมายสํ า หรั บ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนใหมี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ และคุ ณ ธรรมบนพื้ น ฐาน
ของความเป)นไทยควบคู:กับความเป)นสากล
๒. เป)นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอย:างเสมอภาค
และมีคุณภาพ
๓. เป)นหลักสูตรการศึก ษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมี ส:วนร:วมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น
๔. เป) นหลั ก สู ตรการศึ ก ษาที่ มี โ ครงสรางยื ด หยุ: น ทั้ ง ดานสาระการเรี ยนรู เวลาและการจั ด
การเรียนรู
๕. เป)นหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเป)นสําคัญ
๖. เป)นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ:มเป0าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ>

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ:งพัฒนาผูเรียนใหเป)นคนดี มีป6ญญามีความสุขมีศักยภาพ
ในการศึกษาต:อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป)นจุดหมายเพื่อใหเกิดกั บผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค:านิยมที่พึงประสงค> เห็นคุณค:าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกป6ญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
๔. มี ค วามรั ก ชาติ มี จิ ต สํ า นึ ก ในความเป) น พลเมื อ งไทยและพลโลกยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป)นประมุข
๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ>วัฒนธรรมและภูมิป6ญญาไทย การอนุรักษ>และพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิต
สาธารณะที่มุ:งทําประโยชน>และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู:ร:วมกันในสังคมอย:างมีความสุข

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค>
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ:งเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะช:วยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค> ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
มุ:งใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อ สาร เป)นความสามารถในการรับและส:งสาร มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถ:ายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลข:าวสาร
และประสบการณ>อันจะเป)นประโยชน>ต:อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต:อรองเพื่อขจั ด
และลดป6ญหาความขัดแยงต:างๆ การเลือกรับหรือไม:รับขอมูลข:าวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง
ตลอดจนการเลือกใชวิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต:อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป)นความสามารถในการคิดวิเคราะห> การคิดสังเคราะห> การคิดอย:าง
สรางสรรค> การคิ ดอย: างมี วิจ ารณญาณ และการคิ ดเป) นระบบเพื่ อ นํ า ไปสู: ก ารสรางองค> ความรู หรื อ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอย:างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกป6ญหา เป)นความสามารถในการแกป6ญหาและอุปสรรคต:างๆ ทีเ่ ผชิญได
อย:างถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ>และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ>ต:างๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต>ความรูมาใชในการป0องกันและ
แกไขป6 ญ หา และมีก ารตั ดสินใจที่ มี ประสิท ธิ ภาพโดยคํานึ งถึ ง ผลกระทบที่ เ กิดขึ้ นต: อ ตนเอง สัง คมและ
สิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เป)นความสามารถในการนํากระบวนการต:างๆ ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรี ยนรูอย:างต:อ เนื่อง การทํางาน และการอยู:ร:วมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธ>อันดีระหว:างบุคคล การจัดการป6ญหาและความขัดแยงต:างๆ อย:าง
เหมาะสม การปรับ ตัวใหทันกับ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและสภาพแวดลอม และการรู จัก หลี กเลี่ยง
พฤติกรรมไม:พึงประสงค>ที่ส:งผลกระทบต:อตนเองและผูอื่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เป)นความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานต:างๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสารการ
ทํางาน การแกป6ญหาอย:างสรางสรรค> ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค>
มุ:งพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค>เพื่อใหสามารถอยู:ร:วมกับผูอื่นในสังคมได อย:างมี
ความสุขในฐานะเป)นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน> กษัตริย>
๒. ซื่อสัตย>สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ]เรียนรู

๕.
๖.
๗.
๘.

อยู:อย:างพอเพียง
มุ:งมั่นในการทํางาน
รักความเป)นไทย
มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู
การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุป6ญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู ๘ กลุ:มสาระการเรียนรู ดังนี้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร>
๓. วิทยาศาสตร>
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาต:างประเทศ
ในแต:ละกลุ:มสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเป)นเป0าหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และค:านิยมที่พึง
ประสงค>เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเป)นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบว:าตองการอะไร จะสอนอย:างไร
และประเมินอย:างไร รวมทั้งเป)นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบ
การประเมิ น คุ ณภาพภายในและการประเมิ นคุ ณภาพภายนอก ซึ่ ง รวมถึ ง การทดสอบระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล:าวเป)นสิ่งสําคัญที่ช:วย
สะทอนภาพการจั ดการศึก ษาว:าสามารถพัฒ นาผูเรี ยนใหมี คุณภาพตามที่ม าตรฐานการเรียนรู กําหนด
เพียงใด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นัก เรียนพึง รูและปฏิบั ติได รวมทั้งคุณลั กษณะของผูเรียนในแต:ละระดับชั้นซึ่ ง
สะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป)นรูปธรรม นําไปใชในการกําหนดเนื้อหา
จัดทําหน:วยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเป)นเกณฑ>สําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผูเรียน
๑. ตัวชี้วัดชั้นปA เป)นเป0 าหมายในการพัฒ นาผู เรี ยนแต:ล ะชั้ นปAในระดั บการศึ กษาภาคบั งคั บ
(ประถมศึกษาปAที่ ๑ – มัธยมศึกษาปAที่ ๓)
๒. ตัวชี้วัดช:วงชั้น เป)นเป0าหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษา
ปAที่ ๔- ๖)

สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู ประกอบดวย องค>ความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค> ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเป)นตองเรียนรู โดยแบ:งเป)น ๘ กลุ:ม
สาระการเรียนรู ดังนี้

ภาษาไทย : ความรู ทักษะ
และวัฒนธรรมการใชภาษา
เพื่อ การสื่อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณค:าภูมิป6ญญา ไทย
และภูมิใจในภาษาประจําชาติ

ภาษาต:างประเทศ :
ความรูทักษะ เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช
ภาษาต:างประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู
และการประกอบอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: ความรู ทักษะ และเจตคติ
ในการทํางาน การจัดการ
การดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการใชเทคโนโลยี

คณิตศาสตร> : การนํา
ความรูทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร>ไปใชใน
การแกป6ญหา การดําเนินชีวิต
และศึกษาต:อ การมีเหตุมีผล
มีเจตคติที่ดีต:อคณิตศาสตร>
พัฒนาการคิดอย:างเป)นระบบ
และสรางสรรค>

องค>ความรู ทักษะสําคัญ
และคุณลักษณะ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน

ศิลปะ : ความรูและทักษะใน
การคิดริเริ่ม จินตนาการ
สรางสรรค>งานศิลปะ
สุนทรียภาพและการเห็นคุณค:า
ทางศิลปะ

วิทยาศาสตร> : การนําความรู
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร>
ไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู
และแกป6ญหาอย:างเป)นระบบ การ
คิดอย:างเป)นเหตุเป)นผล คิด
วิเคราะห> คิดสรางสรรค> และจิต
วิทยาศาสตร>
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
: การอยู:ร:วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย:างสันติสุข การเป)น
พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค:าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเป)นไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู
ทักษะและเจตคติในการสรางเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและผูอื่น
การป0องกันและปฏิบัติต:อสิ่งต:าง ๆ ที่
มีผลต:อสุขภาพอย:างถูกวิธีและทักษะ
ในการดําเนินชีวิต

วิสยั ทัศน>
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ:งพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป)นกําลังของชาติใหเป)นมนุษย>ที่มีความสมดุล
ทั้งดานร:างกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป)นพลเมืองไทยและเป)นพลโลก ยึ ดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป)นประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป)นต:อการศึกษาต:อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ:งเนนผูเรียนเป)นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว:า ทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
จุดหมาย
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค:านิยมที่พึงประสงค> เห็นคุณค:าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรูอันเป)นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกป6ญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป)นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป)นประมุข
๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ>วัฒนธรรมและภูมิป6ญญาไทย การอนุรักษ>และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่
มุ:งทําประโยชน>และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู:ร:วมกันในสังคมอย:างมีความสุข

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกป6ญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน> กษัตริย>
๒. ซื่อสัตย>สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ]เรียนรู
๕. อยู:อย:างพอเพียง
๖. มุ:งมั่นในการทํางาน
๗. รักความเป)นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วดั ๘ กลุ:มสาระการเรียนรู
๑. ภาษาไทย ๒. คณิตศาสตร> ๓. วิทยาศาสตร>
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘. ภาษาต:างประเทศ

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุ:งใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย:างรอบดานเพื่อความ
เป)นมนุษย>ที่สมบูรณ> ทั้งร:างกาย สติป6ญญา อารมณ> และสังคม เสริมสรางใหเป)นผูมีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝ6งและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน>เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยู:
ร:วมกับผูอื่นอย:างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบ:งเป)น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว
เป)นกิจกรรมที่ส:งเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษ>สิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ
คิดแกป6ญหา กําหนดเป0าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอย:างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช:วยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเป)นกิจกรรมที่ช:วยเหลือและใหคําปรึกษาแก:ผูปกครองใน
การมีส:วนร:วมพัฒนาผูเรียน
๒. กิจกรรมนักเรียน
เป) น กิ จ กรรมที่ มุ: ง พั ฒ นาความมี ร ะเบี ยบวิ นั ย ความเป) น ผู นํ า ผู ตามที่ ดี ความรั บ ผิ ด ชอบ
การทํ างานร:วมกัน การรู จั กแกป6ญหา การตั ดสินใจที่ เหมาะสม ความมีเหตุผล การช: วยเหลื อแบ: งป6นกั น
เอื้ออาทร และสมานฉันท> โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหได
ปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก: การศึกษาวิเคราะห>วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุง
การทํางาน เนนการทํ างานร: วมกันเป)นกลุ:ม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุ ฒิภาวะของผูเรียน
บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย
๒.๑ กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน> และนักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๓. กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน>
เป)นกิจกรรมทีส่ :งเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเป)นประโยชน>ต:อสังคม ชุมชน และทองถิ่นตาม
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต:อสังคม มีจิต
สาธารณะ เช:น กิจกรรมอาสาพัฒนาต:าง ๆ กิจกรรมสรางสรรค>สงั คม
จุดมุง: เนนของระดับการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป)น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปAที่ ๑ – ๖) การศึกษาระดับนี้เป)นช:วงแรกของการศึกษา
ภาคบั ง คั บ มุ: ง เนนทั ก ษะพื้ น ฐานดานการอ: า น การเขี ย น การคิ ด คํ า นวณ ทั ก ษะการคิ ด พื้ น ฐาน
การติดต:อสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเป)นมนุษย> การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย:าง
สมบู ร ณ> แ ละสมดุ ล ทั้ ง ในดานร: า งกาย สติ ป6 ญ ญา อารมณ> สั ง คม และวั ฒ นธรรม โดยเนน
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ ๑ – ๓) เป)นช:วงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ
มุ:งเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส:งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส:วนตน มีทักษะ
ในการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค> และคิดแกป6ญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยี

เพื่อเป)นเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบต:อสังคม มีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความดี
งาม และมีความภูมิใจในความเป)นไทย ตลอดจนใชเป)นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต:อ
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ ๔ – ๖) การศึกษาระดับนี้เนนการเพิ่มพูน
ความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแต:ละคนทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนําความรู
ไปประยุกต>ใชใหเกิดประโยชน>ในการศึกษาต:อและการประกอบอาชีพ มุ:งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาท
ของตน สามารถเป)นผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดานต:าง ๆ
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําสําหรับกลุ:มสาระ
การเรียนรู ๘ กลุ:ม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดตามความพรอมและจุดเนน
โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้
๑. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปAที่ ๑ – ๖) ใหจัดเวลาเรียนเป)นรายปA โดยมีเวลาเรียน
วันละ ๖ ชั่วโมง
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ ๑ – ๓) ใหจัดเวลาเรียนเป)นรายภาค มีเวลาเรียน
วันละ ๘ ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเป)นหน:วยกิต ใชเกณฑ> ๔๐ ชั่วโมงต:อภาคเรียน มีค:าน้ําหนักวิชา
เท:ากับ ๑ หน:วยกิต (นก.)
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ ๔ - ๖) ใหจัดเวลาเรียนเป)นรายภาค มีเวลา
เรียน วันละ๘ ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเป)นหน:วยกิต ใชเกณฑ> ๔๐ ชั่วโมงต:อภาคเรียน มีค:า
น้ําหนักวิชา เท:ากับ ๑ หน:วยกิต (นก.)
หลักการวัดและประเมินผลการอ:านคิดวิเคราะห> เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค>ของนักเรียน
และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดังนี้
๑. การวั ดและประเมิ นผลตองสอดคลองและครอบคลุ ม สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู
ตัวชี้วัดของกลุ:มสาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. การวัดและประเมินผลเป)นส: วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูตองดําเนินการดวย
เทคนิควิธีการที่หลากหลายจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร:วมกิจกรรมภาระงานควบคู:ไปในกระบวนไปในกระบวนการเรียนการสอน เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด
ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผูเรียน โดยตั้งอยู:บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได
๓. ใหมีการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการอ:านคิดวิ เคราะห> และเขียน คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค>ของนักเรียน และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ในรายวิชาพื้นฐานในกลุ:มสาระการเรียนรู ๘ กลุ:ม
สาระการเรียนรู สอดคลองกั บมาตรฐาน ตั วชี้ วัดของการจัดการเรียนรูในแต:ล ะระดับชั้ น ในส:วนของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดําเนินการวัดตามที่สถานศึกษากําหนด และสามารถใชเกณฑ>การวัดและประเมินผล
ดังกล:าวโดยอนุโลม

ตอนที่ ๑ การประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน
การพัฒนาความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน
การพัฒนาความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน เป)นการพัฒนาใหผูเรียนสามารถคิด
วิเคราะห>จากเนื้อหาสาระที่อ:านและถ:ายทอดใหผูอื่นรูดวยการเขียน โดยการกระบวนการเขียนสามารถ
สะทอนความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียนของผูเรียน อย:างมีจุดหมายตามตัวชี้วัดของแต:ละ
ระดับ

ขัน้ ที่ ๑ ฝbกการอ:านอย:างมีจดุ มุง: หมาย
โดยครูอาจใชวิธีการตั้งคําถามเพื่อใหผูเรียนทราบว:าจะอ:านเพื่อใหไดขอมูลในลักษณะใด
เช:น นักเรียนเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อ:าน นักเรียนอ:านเรื่องนี้เพื่ออะไร นักเรียนจะนําสิ่งที่ไดจากการอ:าน
ไปใชเมื่อใด อย:างไร และนักเรียนควรอ:านอะไรเพิ่มเติม
ขัน้ ที่ ๒ ฝbกการจัดระบบขอมูลทีไ่ ดจากการอ:าน
โดยใชหลักการพัฒนาทักษะการคิดของบลูม(Bloom) เช:น การแยกแยะ การเปรียบเทียบ
การจัดลําดับ การตีความ การคาดการณ> ความเป)นไปได การสรางสมมติฐาน การลงขอสรุป การเลือกและ
การตัดสินใจ การระบุคุณค:า เป)นตน
ขัน้ ที่ ๓ ตรวจสอบขอมูลทีไ่ ดจากการอ:าน ว:ามีเพียงพอกับจุดมุ:งหมายที่ตองการเขียนเสนอหรือไม:
ควรแนะนําใหผูเรียนแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหล:งเรียนรูต:าง หากขอมูลเพียงพอแลวก็ดําเนินงานต:อ
ขั้นตอนต:อไป
ขัน้ ที่ ๔ ฝbกเขียนอย:างมีจดุ มุง: หมาย
โดยยึดตัวชี้วัดของการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน ของแต:ละระดับ ผูสอนอาจประยุกต>ใช
แนวทางการพัฒนางานเขียน ๕ ขั้นตอน คือ
๔.๑ การเตรียมการเขียน โดยเลือกเรื่องทีจ่ ะเขียนบนพื้นฐานประสบการณ> กําหนดรูปแบบการ
เขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใชวิธีการอ:านหนังสือ สนทนา จัดหมวดหมู:ความคิด เขียนแผนภาพ
ความคิด

๔.๒ การยกร:างขอเขียน โดยนําความคิดจากขอ ๑ มาเขียนตามรูปแบบทีก่ ําหนดเป)นการยกร:าง
ขอเขียน ลําดับความคิด เชื่อมโยงความคิด โดยคํานึงถึง ภาษา ความเหมาะสมกับผูอ:าน
๔.๓ การปรับปรุงขอเขียน โดยทบทวนเรือ่ งทีเ่ ขียน ปรับปรุงเพิ่มเติม แกไขภาษา
๔.๔ การบรรณาธิการกิจ เป)นการตรวจทาน แกไขใหถูกตองดานภาษา ความคิด และการเวน
วรรคตอน
๔.๕ การเขียนใหสมบูรณ> โดยนําเรือ่ งมาเขียนใหสมบูรณ> จัดพิมพ> วาดรูปประกอบ
ดังนั้น ถาครูตองการทราบว:าผูเรียนมีความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียนตามตัวชี้วัด
ของแต:ละระดับชั้นหรือไม: จําเป)นตองประเมินจากผลงานทีเ่ กิดขึ้นจากการเขียน เพราะผลงานการเขียนจะ
เป)นผลผลิตขั้นสุดทายทีป่ รากฏใหเห็น

รูปแบบ และวิธกี ารพิจารณาความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน
ในการพัฒนาและการประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียนของผูเรียน ครูผูสอนสามารถเลือก
รูปแบบและวิธีการใหเหมาะสมกับระดับชั้น และศักยภาพของผูเรียน สอดคลองกับธรรมชาติของกลุม: สาระ
การเรียนรู โดยใชรูปแบบในการประเมิน ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียนร:วมกับการ
ประเมินผลกลุ:มสาระการเรียนรู ๘ กลุม: สาระการเรียนรู
ทางโรงเรียนกําหนดใหการบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห>
และเขียน ในรายวิชาพืน้ ฐาน ครูผูสอนสามารถเลือกดําเนินการไดตามความเหมาะสม ดังนี้
๑. พิจารณาจากบันทึกผลการประเมินภาระงาน / ชิน้ งานทีส่ ะทอนการอ:าน คิดวิเคราะห>
และเขียนจากหน:วยการเรียนรูสุดทาย ผูสอนจะพัฒนาการประเมินผลการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน ใน
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแต:ละหน:วย ผลการประเมินก:อนหน:วยสุดทายจะเป)นผลการประเมินเพื่อ
พัฒนา แต:ผลสรุปการประเมินของรายวิชาจะพิจารณาเฉพาะหน:วยสุดทาย ตองครอบคลุมทัง้ ๕ ตัวชี้วัด
และกําหนดเกณฑ>การประเมิน ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ:าน และไม:ผ:าน
๒. พิจารณาจากผลงานการประเมินภาระงาน/ชิน้ งานใหม: ผลการประเมินในหน:วยต:างๆที่
ผ:านมาเป)นการประเมินเพื่อพัฒนา การสรุปผลจะพิจารณาจากภาระงาน/ชิ้นงานทีก่ ําหนดขึ้นมาใหม: โดย
ลักษณะของภาระงาน/ชิ้นงาน ตองครอบคลุมทั้ง ๕ ตัวชี้วัด และกําหนดเกณฑ>การประเมิน ๔ ระดับ คือ ดี
เยี่ยม ดี ผ:าน และไม:ผ:าน
๓. พิจารณาจากการทดสอบ โดยจัดทําแบบทดสอบเพือ่ ประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน
รูปแบบที่ ๒ การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียนร:วมกับการ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทางโรงเรียนมุง: เนนพัฒนาการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน ของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน “กิจกรรมรักการอ:าน”

ในการพัฒนาและประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียนของผูเรียน ครูผูสอนสามารถเลือก
รูปแบบและวิธีการใหเหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพของผูเรียน สอดคลองกับธรรมชาติของกลุ:มสาระ
การเรียนรู และความพรอมของโรงเรียน โดยสามารถศึกษาและเลือกใชไดจากรูปแบบและวิธีการที่นําเสนอ
ซึ่งอาจจะเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบ หรือเลือกบางส:วนของแต:ละรูปแบบมาประยุกต>ใช
ใหเหมาะสม ขึ้นอยู:กับวัตถุประสงค>ในการเลือกใชของผูสอน (พัฒนา ประเมิน พัฒนาและประเมิน)

หลักการดําเนินการวัดและประเมินผล
การประเมินความสามารถในการอ:าน คิด วิเคราะห> และเขียน เป)นการประเมินทักษะการคิดและ
การถ:ายทอดความคิดดวยทักษะการอ:าน การคิด การวิเคราะห> ตามเงื่อนไขและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
โดยการประเมินการอ:าน คิด วิเคราะห> และเขียน เป)นรายวิชา/รายปAสําหรับระดับชั้นประถมศึกษา และ
รายวิชา/รายภาคเรียนสําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา มีหลักการประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน
ดังนี้
โดยการประเมินความสามรถในการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขี ยนเป)นการประเมิ นเพื่ อปรั บปรุ ง
พัฒนาผูเรียน และประเมินเพื่อการตัดสินการเลื่อนชั้นและจบการศึกษาระดับต:างๆ ใชวิธีการประเมินที่
หลากหลาย ใชรูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ>การประเมินที่ไดจากการมีส:วนร:วมของผูเกี่ยวของ เพื่อให
ผูเรียนมีโอกาสไดแสดงออกซึ่งความสามารถดังกล:าวอย:างเต็มศักยภาพและทําใหผลการประเมินทีไ่ ดมีความ
น:าเชื่อถือ โดยการกําหนดภาระงานใหผูเรียนไดปฏิบัติ ควรสอดคลองกับขอบเขตและประเด็นการประเมิน
ที่กําหนด และทําการสรุปการประเมินเพื่อรายงาน เนนการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ:าน
คิดวิเคราะห> และเขียน เป)น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ:าน และไม:ผ:าน
โรงเรียนกําหนดประเด็นการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับระเบียบสถานศึกษาว:า
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห> ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ประกอบดวย
๑) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปAที่ ๑-๓ ผูเรียนสามารถอ:านจากสื่อทีห่ ลากหลาย จับประเด็นสําคัญ
ขอเท็จจริง เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ประโยชน> โทษ แสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลประกอบ และแสดง
ความรูสึกจากเรื่องที่อ:านโดยการเขียน
๒) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปAที่ ๔-๖ ผูเรียนสามารถอ:านเพื่อหาขอมูลสารสนเทศ จับประเด็นสําคัญ เปรียบเทียบ
เชื่อมโยง แสดงความคิดเห็น และถ:ายทอดความเขาใจ ความคิดเห็น คุณค:าจากเรื่องที่อ:านโดยการเขียน
๓) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปAที่ ๑-๓ ผูเรียนสามารถคัดสรรสื่อที่ตองการอ:าน จับประเด็นสําคัญ
วิเคราะห> วิจารณ> สรุปคุณค:า แนวคิด อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โดยการเขียนสือ่ สารใน
รูปแบบต:างๆ
๔) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปAที่ ๔-๖ ผูเรียนสามารถอ:านเพื่อการศึกษาคนควา เพิ่มพูนความรู จับ
ประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณ> วิเคราะห> วิพากษ> วิจารณ> ใหขอเสนอแนะ ประเมินความน:าเชื่อถือ คุณค:า
แนวคิดที่ไดจากการอ:านอย:างหลากหลาย เขียนแสดงความคิดเห็น โตแยง สรุปโดยมีขอมูลสนับสนุนอย:าง
เพียงพอและสมเหตุสมผล

๑๓
ระดับชัน้
ขอบเขตการประเมิน
ประถมศึกษา การอ:านจากสื่อสิ่งพิมพ> และสื่อ
ปAที่ ๑-๓
ประเภทต:างๆ ทีท่ ําใหความ
เพลิดเพลิน ความรูประสบการณ>
และมีประเด็นใหคิดและเขียน
บรรยาย ถ:ายทอดประเด็นที่คิดดวย
ภาษาที่ถูกตองเหมาะสม เช:นอ:าน
สาระความรูที่นําเสนออย:างสนใจ
นิทาน เรือ่ งสัน้ นิยายปรัมปรา
ประถมศึกษา การอ:านจากสื่อ สิ่งพิมพ> และ/หรือ
ปAที่ ๔-๖
สื่อประเภทต:างๆ ที่ใหขอมูล
สารสนเทศ ความรู ประสบการณ>ที่
เอื้อใหผูอ:านนําไปคิดวิเคราะห> แสดง
ความคิดเห็น ตัดสินใจ แกป6ญหา
และถ:ายทอดโดยการเขียนเป)นความ
เรียงเชิงสรางสรรค>ดวยถอยคํา ภาษา
ที่ถูกตองชัดเจน เช:น อ:าน
หนังสือพิมพ> วารสาร หนังสือเรียน
บทความ สุนทรพจน> คําแนะนํา คํา
เตือน

ตัวชีว้ ดั
๑.สามารถอ:านและหาประสบการณ>จากสื่อทีห่ ลากหลาย
๒.สามารถจับประเด็นสําคัญขอเท็จจริง/ความคิดเห็นเรื่องทีอ่ :าน
๓.สามารถเปรียบเทียบแง:มมุ ต:างๆ เช:น ขอดี ขอเสีย ประโยชน>
โทษ ความเหมาะสม ไม:เหมาะสม
๔.สามารถแสดงความคิดเห็นต:อเรื่องที่อ:าน โดยมีเหตุผลประกอบ

เครือ่ งมือการประเมิน
-แบบตรวจสอบรายการ
ตามเกณฑ>ทกี่ ําหนด

-แบบทดสอบ ไดแก:
เลือกตอบ ตอบสั้น เขียน
ตอบ
๑.อ:านเพื่อหาขอมูลสารสนเทศ เสริมประสบการณ>จากสื่อประเภท -แบบตรวจสอบรายการ
ต:างๆ
ตามเกณฑ>ทกี่ ําหนด
๒.สามารถจับประเด็นสําคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง ความเป)นเหตุ
เป)นผลจากเรื่องที่อ:าน
๓.สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ>ของเรื่องราวเหตุการณ>ของเรื่องที่
-แบบทดสอบ ไดแก:
อ:าน
๔.สามารถแสดงความคิดเห็นต:อเรืองที่อ:าน โดยมีเหตุผลสนับสนุน เลือกตอบ ตอบสั้น เขียน
ตอบ
๕.สามารถถ:ายทอดความเขาใจ ความคิดเห็น คุณค:าจากเรื่องที่
อ:านโดยการเขียน
๕.สามารถถ:ายทอด ความคิดเห็น ความรูสึกจากเรื่องที่อ:าน โดย
การเขียน

วิธกี ารประเมิน
-ตรวจสอบหลักฐานร:อย
รอยจากภาระงาน ให
คะแนนตามเกณฑ>ที่
กําหนด
-การทดสอบ ใหคะแนน
ตามเกณฑ>ทกี่ ําหนด
-ตรวจสอบหลักฐานร:อย
รอยจากภาระงาน ให
คะแนนตามเกณฑ>ที่
กําหนด
-การทดสอบ ใหคะแนน
ตามเกณฑ>ทกี่ ําหนด

๒๓
ระดับชัน้
ขอบเขตการประเมิน
มัธยมศึกษาปA การอ:านจากสื่อสิ่งพิมพ>และสือ่ อิเล็กทรอนิกส>ที่ให
ขอมูลสารสนเทศ ขอคิด ความรู เกี่ยวกับสังคมและ
ที่ ๑-๓
สิ่งแวดลอมที่เอื้อใหผูอ:านนําไปคิดวิเคราะห>
วิจารณ> สรุปแนวคิด คุณค:าที่ไดนําไปประยุกต>ใช
ดวยวิจารณญาณ และถ:ายทอดเป)นขอเขียน เชิง
สรางสรรค> หรือรายงานดวยภาษาที่ถูกตอง
เหมาะสม เช:น หนังสือพิมพ> วารสาร หนังสือเรียน
บทความ สุนทรพจน> คําแนะนํา คําเตือน แผนภูมิ
ตารางแผนที่
มัธยมศึกษาปA การอ:านจากสื่อสิ่งพิมพ>และสือ่ อิเล็กทรอนิกส>ที่ไห
ที่ ๔-๖
ขอมูลสารสนเทศ ความรู ประสบการณ> แนวคิด
ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอือ้ ใหผูอ:าน
วิเคราะห> วิพากษ> วิจารณ> แสดงความคิดเห็น
โตแยง หรือสนับสนุน ทํานาย คาดการณ> ตลอดจน
ประยุกต>ใชในการตัดสินใจ แกป6ญหา และถ:ายทอด
เป)นขอเขียนเชิงสรางสรรค> รายงาน บทความทาง
วิชาการอย:างถูกตองตามหลักวิชา เช:น อ:าน
บทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต:างๆ

ตัวชีว้ ดั
๑.สามารถคัดสรรสือ่ ที่ตองการอ:านเพื่อหาขอมูลสารสนเทศไดตาม
วัตถุประสงค> สามารถสรางความเขาใจและประยุกต>ใชความรูจากการอ:าน
๒.สามารถจับประเด็นสําคัญ และประเด็นสนับสนุนโตแยง
๓.สามารถวิเคราะห> วิจารณ> ความสมเหตุสมผล ความน:าเชือ่ ถือ ลําดับ
ความน:าเชื่อถือ ลําดับความและความเป)นไปไดของเรื่องที่อา: น
๔.สามารถสรุปคุณค:าแนวคิด แง:คิดที่ไดจากการอ:าน
๕.สามารถสรุป อภิปรายขยายความ แสดงความคิดเห็นโตแยง สนับสนุน
โนมนาวโดยการเขียนสื่อสาร ในรูปแบบต:างๆ เช:นผังความคิด เป)นตน
๑.อ:านเพื่อการศึกษาคนควา เพิ่มพูนความรูประสบการณ> และการ
ประยุกต>ใชในชีวิตประจําวัน
๒.สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณ>จากการอ:านสือ่ ที่มีความ
ซับซอน
๓.สามารถวิเคราะห>สงิ่ ทีผ่ ูเขียนตองการสื่อสารกับผูอื่น และสามารถ
วิพากษ> ใหขอเสนอแนะในแง:มุมต:างๆ
๔.สามารถประเมินความน:าเชื่อถือ คุณค:าแนวคิดที่ไดจากการอ:านอย:าง
หลากหลาย
๕.สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง สรุปโดยมีขอมูลอธิบาย
สนับสนุนอย:างเพียง และสมเหตุสมผล

เครือ่ งมือการประเมิน วิธกี ารประเมิน
-แบบตรวจสอบ
-ตรวจสอบ
รายการ ตามเกณฑ>ที่ หลักฐานร:อยรอย
กําหนด
จากภาระงาน ให
คะแนนตาม
เกณฑ>ที่กําหนด
-แบบทดสอบ ไดแก:
เลือกตอบ ตอบสั้น
เขียนตอบ
-แบบตรวจสอบ
รายการ ตามเกณฑ>ที่
กําหนด

-การทดสอบ ให
คะแนนตาม
เกณฑ>ที่กําหนด
-ตรวจสอบ
หลักฐานร:อยรอย
จากภาระงาน ให
คะแนนตาม
เกณฑ>ที่กําหนด

-แบบทดสอบ ไดแก:
เลือกตอบ ตอบสั้น
เขียนตอบ

-การทดสอบ ให
คะแนนตาม
เกณฑ>ที่กําหนด

กําหนดผลประเมินการอ:าน คิด วิเคราะห> และเขียน แต:ละประเด็น ดังนี้
๓
หมายถึง
ดีเยี่ยม
๒
หมายถึง
ดี
๑
หมายถึง
ผ:านเกณฑ>การประเมิน
๐
หมายถึง
ไม:ผ:านเกณฑ>การประเมิน
การประเมินผลและตัดสินผลใหนําผลประเมินการอ:าน คิด วิเคราะห> และเขียน แต:ละประเด็น
หาคะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม โดยกําหนดคะแนนเฉลี่ยการประเมินการอ:าน คิด วิเคราะห>
และเขียน เปรียบเทียบเป)นเกณฑ>ระดับคุณภาพ และตัดสินผลการประเมินเป)น ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)

ดี (๒)

ผ:าน (๑)
ไม:ผ:าน (๐)

เกณฑ>การพิจารณา
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๒-๓ ตัวชี้วัด และไม:มีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมิน
ต่ํากว:าระดับดี
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัดและไม:มีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากว:า
ระดับ ดี หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจํานวน ๒ ตัวชี้วัด และไม:มีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากว:า
ระดับ ผ:าน หรือ
๓. ไดผลการประเมินระดับ ดี จํานวน ๒-๓ ตัวชี้วัด และไม:มีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากว:า
ระดับ ผ:าน
๑. ไดผลการประเมินระดับผ:าน จํานวน ๓ ตัวชี้วัด และไม:มีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากว:า
ระดับผ:าน หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และไม:มีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากว:า
ระดับ ผ:าน
ไดผลการประเมินระดับไม:ผ:าน ตั้งแต: ๑ ตัวชี้วัด

เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ:าน โดยตองมีผลการประเมินอยู:ในระดับผ:าน
เกณฑ>การประเมิน ขึ้นไป หากไม:เป)นไปตามเกณฑ>ที่กําหนด หรือ นักเรียนมีผลการประเมิน “ไม:ผ:านเกณฑ>
การประเมิน” ใหเปZดโอกาสสําหรับนักเรียน ไดแกไขหรือปรับปรุงในส:วนที่ไม:ผ:านแลวประเมินใหม: แลว
พิจารณาผลการประเมินเป)น “ผ:านเกณฑ>การประเมิน”

เกณฑ>การประเมินการอ:าน คิดวิเคราะห> และเขียน ทีก่ ารบูรณาการตัวชีว้ ดั ร:วมกับการประเมินผลกลุม: สาระ
การเรียนรู ๘ กลุม: สาระการเรียนรู และการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑. ระดับชัน้ ประถมศึกษาปAที่ ๑-๓
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
ไม:ผา: น (๐)
ผ:าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยีย่ ม (๓)
ความสามารถ อ:านแลวบอกประเด็น อ:านแลวบอกประเด็น อ:านแลวบอกประเด็น อ:านแลวบอกประเด็น
ในการอ:าน ความสําคัญขอเท็จจริง สําคัญขอเท็จจริงความ สําคัญขอเท็จจริงความ สําคัญขอเท็จจริงความ
(ตัวชี้วัด ๑ - ความคิดเห็นทีป่ รากฏ คิดเห็นที่ปรากฏในเรื่อง คิดเห็นที่ปรากฏในเรื่อง คิดเห็นที่ปรากฏในเรื่อง
ในเรื่องที่อ:านไม:ไดหรือ ที่อ:านไดถูกตองเกือบ
ที่อ:านไดถูกตองครบถวน ที่อ:านไดถูกตองครบถวน
ตัวชี้วัด ๒)
บอกไดแต:ไม:ถูกตอง
ความสามารถ ระบุขอดี ขอเสีย
ประโยชน> โทษ ความ
ในการคิด
เหมาะสม ไม:เหมาะสม
วิเคราะห>
(ตัวชี้วัด ๓ - จากเรื่องที่อ:านไม:ได

ครบถวน
ระบุขอดี ขอเสีย
ประโยชน> โทษ ความ
เหมาะสม ไม:เหมาะสม
จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง
รอยละ ๕๐ – ๖๐
ตัวชี้วัด ๔)
แสดงความคิดเห็นใน แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ ประเด็นที่เกีย่ วของกับ
เรื่องที่อ:านไม:ได
เรื่องที่อ:าน พรอมทัง้ บอก
หรือไม:สมเหตุสมผล เหตุผลไดอย:างสมเหตุ
สมผลรอยละ ๕๐ – ๖๐
ไม:สามารถนําสาระที่ สามารถนําสาระที่ไดจาก
ไดจากการอ:านไปใชใน การอ:านไปใชในการ
การปฏิบตั ิงาน หรือ
ปฏิบตั ิงาน หรือนําไปใช
นําไปใชอย:างเหมาะสม อย:างเหมาะสมรอยละ
๕๐ – ๖๐
สามารถเขียนสื่อสารให
ความสามารถ ไม:สามารถเขียน
ในการเขียน สื่อสารใหผูอ:านเขาใจ ผูอ:านเขาใจ โดย
(ตัวชี้วัด ๕) หรือเขียนไดแต:ไม:ตรง ครอบคลุมประเด็น
ประเด็นต:อไปนี้
ต:อไปนี้ บางประเด็น
(๑ - ๒ ประเด็น)

ระบุขอดี ขอเสีย
ประโยชน> โทษ ความ
เหมาะสม ไม:เหมาะสม
จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง
รอยละ ๖๑ – ๗๙
แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกีย่ วของกับ
เรื่องที่อ:าน พรอมทัง้ บอก
เหตุผลไดอย:างสมเหตุ
สมผลรอยละ ๖๑ – ๗๙
สามารถนําสาระที่ไดจาก
การอ:านไปใชในการ
ปฏิบตั ิงาน หรือนําไปใช
อย:างเหมาะสมรอยละ
๖๑ – ๗๙
สามารถเขียนสื่อสารให
ผูอ:านเขาใจ โดย
ครอบคลุมประเด็น
ต:อไปนี้ อย:างครบถวน
ทุกประเด็น

- สามารถเขียนสื่อสารถูกตองตามหลักภาษา
- สามารถสรุปแนวคิด หรือ สาระสําคัญจากเรื่องที่อ:าน/กิจกรรม
- สามารถถ:ายทอด ลําดับความคิด วิธีการ ขั้นตอนอย:างเป)นระบบ
- สามารแสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากไดถูกตองเหมาะสม

รวดเร็ว
ระบุขอดี ขอเสีย
ประโยชน> โทษ ความ
เหมาะสม ไม:เหมาะสม
จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกีย่ วของกับ
เรื่องที่อ:าน พรอมทัง้ บอก
เหตุผลไดอย:างสมเหตุ
สมผลรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
สามารถนําสาระที่ไดจาก
การอ:านไปใชในการ
ปฏิบตั ิงาน หรือนําไปใช
อย:างเหมาะสมรอยละ
๘๐ ขึ้นไป
สามารถเขียนสื่อสารให
ผูอ:านเขาใจอย:างชัดเจน
โดยครอบคลุมประเด็น
ต:อไปนี้ อย:างครบถวน
ทุกประเด็น

๒. ระดับชัน้ ประถมศึกษาปAที่ ๔-๖
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
ไม:ผา: น (๐)
ผ:าน (๑)
ดี (๒)
ความสามารถ ระบุขอมูลสารสนเทศ ระบุขอมูลสารสนเทศที่ ระบุขอมูลสารสนเทศที่
ในการอ:าน ที่ปรากฏในเรื่องที่อ:าน ปรากฏในเรื่องที่อ:านได ปรากฏในเรื่องที่อ:านได
ถูกตอง ประมาณ
ถูกตองมากกว:าครึง่ หนึ่ง
(ตัวชี้วัด ๑ - ไม:ได หรือระบุไม:
ถูกตอง
ครึ่งหนึง่
ตัวชี้วัด ๒)
จับประเด็นสําคัญ
จับประเด็นสําคัญ
ความสามารถ จับประเด็นสําคัญ
เปรียบเทียบ เชื่อมโยง เปรียบเทียบ เชื่อมโยง เปรียบเทียบ เชื่อมโยง
ในการคิด
ความเป)นเหตุเป)นผล ความเป)นเหตุเป)นผล
ความเป)นเหตุเป)นผล
วิเคราะห>
จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง
(ตัวชี้วัด ๓ - จากเรื่องที่อ:านได
ถูกตองเป)นบางส:วน
ประมาณครึ่งหนึง่
มากกว:าครึ่งหนึ่ง
ตัวชี้วัด ๔)

ดีเยีย่ ม (๓)
ระบุขอมูลสารสนเทศที่
ปรากฏในเรื่องที่อ:านได
ถูกตองครบถวน
จับประเด็นสําคัญ
เปรียบเทียบ เชื่อมโยง
ความเป)นเหตุเป)นผล
จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง
ครบถวน

แสดงความคิดเห็นใน แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่อ:านไม:ได
เรื่องที่อ:านพรอมทั้งบอก
เหตุผลไดสมเหตุสมผล
ประมาณครึ่งหนึง่

แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่อ:านพรอมทั้งบอก
เหตุผลไดสมเหตุสมผล
มากกว:าครึ่งหนึ่ง

แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่อ:านพรอมทั้งบอก
เหตุผลไดสมเหตุสมผล
ครบถวน

ไมสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ>ของ
เรื่องราว เหตุการณ>
ของเรื่องที่อ:าน

ไมสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ>ของ
เรื่องราว เหตุการณ>ของ
เรื่องที่อ:านประมาณ
ครึ่งหนึง่

ไมสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ>ของ
เรื่องราว เหตุการณ>ของ
เรื่องที่อ:านมากกว:า
ครึ่งหนึง่

ไมสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ>ของ
เรื่องราว เหตุการณ>ของ
เรื่องที่อ:าน ครบถวน

สามารถเขียนสื่อสารให
ความสามารถ ไม:สามารถเขียน
ในการเขียน สื่อสารใหผูอ:านเขาใจ ผูอ:านเขาใจ โดย
(ตัวชี้วัด ๕) หรือเขียนไดแต:ไม:ตรง ครอบคลุมประเด็น

สามารถเขียนสื่อสารให
ผูอ:านเขาใจ โดย
ครอบคลุมประเด็น
ต:อไปนี้ อย:างครบถวน
ทุกประเด็น

สามารถเขียนสื่อสารให
ผูอ:านเขาใจอย:างชัดเจน
โดยครอบคลุมประเด็น
ต:อไปนี้ อย:างครบถวน
ทุกประเด็น

ประเด็นต:อไปนี้

ต:อไปนี้ บางประเด็น
(๑ - ๒ ประเด็น)

- สามารถเขียนสื่อสารถูกตองตามหลักภาษา
- สามารถสรุปแนวคิด หรือ สาระสําคัญจากเรื่องที่อ:าน/กิจกรรม
- สามารถถ:ายทอด ลําดับความคิด วิธีการ ขั้นตอนอย:างเป)นระบบ
- สามารแสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากไดถูกตองเหมาะสม

๓. ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปAที่ ๑-๓
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
ไม:ผา: น (๐)
ผ:าน (๑)
ดี (๒)
สามารถรวบรวมขอมูล สามารถรวบรวมขอมูล
ความสามารถ ไม:สามารถรวบรวม
สารสนเทศทีต่ องการได สารสนเทศทีต่ องการได
ในการอ:าน ขอมูลสารสนเทศที่
ประมาณครึ่งหนึง่
มากกว:าครึ่งหนึ่ง
(ตัวชี้วัด ๑ - ตองการได
ตัวชี้วัด ๒)
จับประเด็นสําคัญ
จับประเด็นสําคัญ
ความสามารถ จับประเด็นสําคัญ
ประเด็นสนับสนุน
ประเด็นสนับสนุนโตแยง ประเด็นสนับสนุนโตแยง
ในการคิด
โตแยง จากเรื่องที่อ:าน จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง
วิเคราะห>
มากกว:าครึ่งหนึ่ง
(ตัวชี้วัด ๓ - ไดถูกตองเป)นบางส:วน ประมาณครึ่งหนึง่
ตัวชี้วัด ๔)
วิเคราะห> วิจารณ>
วิเคราะห> วิจารณ> ความ วิเคราะห> วิจารณ> ความ
ความสมเหตุสมผล
ความน:าเชื่อถือ ลําดับ
ความ และความ
เป)นไปไดของเรื่องที่
อ:านไม:ได
ไม:สามารถอธิบายสรุป
คุณค:า แนวคิด แง:คดิ ที่
ไดจากการอ:าน

สมเหตุสมผล ความ
น:าเชื่อถือ ลําดับความ
และความเป)นไปไดของ
เรื่องที่อ:าน ประมาณ
ครึ่งหนึง่
สามารถอธิบายสรุป
คุณค:า แนวคิด แง:คดิ ที่
ไดจากการอ:าน
ประมาณครึ่งหนึง่
ความสามารถ ไม:สามารถเขียนสรุป สามารถเขียนสรุป
ในการเขียน อภิปราย ขยายความ อภิปราย ขยายความ
(ตัวชี้วัด ๕) แสดงความคิดโตแยง แสดงความคิดโตแยง
สนับสนุน สื่อสารให สนับสนุน สื่อสารให
ผูอ:านเขาใจหรือเขียน ผูอ:านเขาใจ โดย
ไดแต:ไม:ตรงประเด็น ครอบคลุมประเด็น
ต:อไปนี้
ต:อไปนี้ บางประเด็น
(๑ - ๒ ประเด็น)
- สามารถเขียนสื่อสารถูกตองตามหลักภาษา

สมเหตุสมผล ความ
น:าเชื่อถือ ลําดับความ
และความเป)นไปไดของ
เรื่องที่อ:าน มากกว:า
ครึ่งหนึง่
สามารถอธิบายสรุป
คุณค:า แนวคิด แง:คดิ ที่
ไดจากการอ:าน
มากกว:าครึ่งหนึ่ง
สามารถเขียนสรุป
อภิปราย ขยายความ
แสดงความคิดโตแยง
สนับสนุน สื่อสารให
ผูอ:านเขาใจ โดย
ครอบคลุมประเด็น
ต:อไปนี้ อย:างครบถวน
ทุกประเด็น

- สามารถสรุปแนวคิด หรือ สาระสําคัญจากเรื่องที่อ:าน/กิจกรรม
- สามารถถ:ายทอด ลําดับความคิด วิธีการ ขั้นตอนอย:างเป)นระบบ
- สามารแสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากไดถูกตองเหมาะสม

ดีเยีย่ ม (๓)
สามารถรวบรวมขอมูล
สารสนเทศทีต่ องการได
ครบถวน
จับประเด็นสําคัญ
ประเด็นสนับสนุนโตแยง
จากเรื่องที่อ:านไดถูกตอง
ครบถวน
วิเคราะห> วิจารณ> ความ
สมเหตุสมผล ความ
น:าเชื่อถือ ลําดับความ
และความเป)นไปไดของ
เรื่องที่อ:าน ครบถวน
ชัดเจน
สามารถอธิบายสรุป
คุณค:า แนวคิด แง:คดิ ที่
ไดจากการอ:าน
ครบถวน
สามารถเขียนสรุป
อภิปราย ขยายความ
แสดงความคิดโตแยง
สนับสนุน สื่อสารให
ผูอ:านเขาใจอย:างชัดเจน
โดยครอบคลุมประเด็น
ต:อไปนี้ อย:างครบถวน
ทุกประเด็น

๔. ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปAที่ ๔-๖
ประเด็น
การประเมิน
ไม:ผา: น (๐)
ความสามารถ
ในการอ:าน
(ตัวชี้วดั ๑ ตัวชี้วดั ๒)
จับประเด็น
สําคัญ ลําดับ
เหตุการณ> จาก
การอ:านสื่อที่มี
ความซับซอน
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห>
(ตัวชี้วดั ๓ ตัวชี้วดั ๔)

ระดับคุณภาพ
ผ:าน (๑)

ดี (๒)

ดีเยีย่ ม (๓)

ไม:สามารถสรุปความรู
ประสบการณ>จากเรื่องที่
อ:านไดถูกตอง หรือ
สรุปไม:ได

สามารถสรุปความรู
ประสบการณ>จากเรื่องที่
อ:านไดถูกตอง
ประมาณครึ่งหนึ่ง

สามารถสรุปความรู
ประสบการณ>จากเรื่องที่
อ:านไดถูกตอง
มากกว:าครึ่งหนึ่ง

สามารถสรุปความรู
ประสบการณ>จากเรื่องที่
อ:านไดถูกตอง
ครบถวน

จับประเด็นสําคัญ ลําดับ
เหตุการณ> จากการอ:าน
สื่อที่มีความซับซอน
ไม:ไดเลย

จับประเด็นสําคัญ ลําดับ
เหตุการณ> จากการอ:านสื่อ
ที่มีความซับซอนไดถูกตอง
ประมาณครึ่งหนึ่ง

จับประเด็นสําคัญ ลําดับ
เหตุการณ> จากการอ:านสื่อ
ที่มีความซับซอนไดถูกตอง
มากกว:าครึ่งหนึ่ง

จับประเด็นสําคัญ ลําดับ
เหตุการณ> จากการอ:านสื่อ
ที่มีความซับซอนไดถูกตอง
ครบถวน

วิเคราะห>สิ่งที่ผูเขียน
ตองการสื่อสารกับผูอ:าน
หรือ วิพากษ>ให
ขอเสนอแนะในแง:มุม
ต:างๆไม:ได

วิเคราะห>สิ่งที่ผูเขียน
ตองการสื่อสารกับผูอ:าน
หรือ วิพากษ>ให
ขอเสนอแนะในแง:มุม
ต:างๆไดอย:างสมเหตุสมผล
ประมาณครึ่งหนึ่ง

วิเคราะห>สิ่งที่ผูเขียน
ตองการสื่อสารกับผูอ:าน
หรือ วิพากษ>ให
ขอเสนอแนะในแง:มุม
ต:างๆไดอย:างสมเหตุสมผล
มากกว:าครึ่งหนึ่ง

วิเคราะห>สิ่งที่ผูเขียน
ตองการสื่อสารกับผูอ:าน
หรือ วิพากษ>ให
ขอเสนอแนะในแง:มุม
ต:างๆไดอย:างสมเหตุสมผล
ครบถวน

สามารถประเมินความ
น:าเชื่อถือ คุณค:า แนวคิด
ทีไดจากสิ่งที่อ:านไดอย:าง
เหมาะสมมากกว:าครึ่งหนึ่ง

สามารถประเมินความ
น:าเชื่อถือ คุณค:า แนวคิด
ทีไดจากสิ่งที่อ:านไดอย:าง
เหมาะสม ครบถวน

สามารถเขียนสรุปแสดง
ความคิดเห็น โตแยง โดยมี
ขอมูลสนับสนุนอย:าง
เพียงพอ และ
สมเหตุสมผล สื่อสารให
ผูอ:านเขาใจ โดย
ครอบคลุมประเด็นต:อไปนี้
อย:างครบถวนทุกประเด็น

สามารถเขียนสรุปแสดง
ความคิดเห็น โตแยง โดยมี
ขอมูลสนับสนุนอย:าง
เพียงพอ และ
สมเหตุสมผล สื่อสารให
ผูอ:านเขาใจอย:างชัดเจน
โดยครอบคลุมประเด็น
ต:อไปนี้ อย:างครบถวนทุก
ประเด็น

ไม:สามารถประเมิน
สามารถประเมินความ
ความน:าเชื่อถือ คุณค:า น:าเชื่อถือ คุณค:า แนวคิด
แนวคิดทีไดจากสิ่งที่อ:าน ทีไดจากสิ่งที่อ:านไดอย:าง
เหมาะสม ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง

ความสามารถ ไม:สามารถเขียนสรุป
ในการเขียน แสดงความคิดเห็น
(ตัวชี้วัด ๕) โตแยง โดยมีขอมูล

สนับสนุนอย:างเพียงพอ
และสมเหตุสมผล
สื่อสารใหผูอ:านเขาใจ
หรือเขียนไดแต:ไม:ตรง
ประเด็นต:อไปนี้

สามารถเขียนสรุปแสดง
ความคิดเห็น โตแยง โดยมี
ขอมูลสนับสนุนอย:าง
เพียงพอ และ
สมเหตุสมผล สื่อสารให
ผูอ:านเขาใจ โดย
ครอบคลุมประเด็นต:อไปนี้
บางประเด็น
(๑ - ๒ ประเด็น)

- สามารถเขียนสื่อสารถูกตองตามหลักภาษา
- สามารถสรุปแนวคิด หรือ สาระสําคัญจากเรื่องที่อ:าน/กิจกรรม
- สามารถถ:ายทอด ลําดับความคิด วิธีการ ขั้นตอนอย:างเป)นระบบ
- สามารแสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากไดถูกตองเหมาะสม

ตอนที่ ๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค>ของผูเรียน
หลักการการวัดและประเมินผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค>เป)นการประเมินพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม ค:านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค>ของผูเรียน ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากําหนด การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค>ของผูเรียนเป)นรายวิชา/ รายภาค /รายปA
โรงเรียนกําหนดประเด็นการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับระเบียบสถานศึกษาว:า
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห> ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ประกอบดวย ๑) รักชาติ ศาสตร> กษัตริย> ๒) ซือ่ สัตย> สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ]เรียนรู ๕) อยู:อย:างพอเพียง
๖) มุ:งมั่นในการทํางาน ๗) รักความเป)นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
กําหนดผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค>แต:ละประเด็น ดังนี้
๓
หมายถึง
ดีเยี่ยม
๒
หมายถึง
ดี
๑
หมายถึง
ผ:านเกณฑ>การประเมิน
๐
หมายถึง
ไม:ผ:านเกณฑ>การประเมิน
การประเมินผลและตัดสินผลใหนําผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค>แต:ละประเด็นหาคะแนน
เฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม โดยกําหนดคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค>
เปรียบเทียบเป)นเกณฑ>ระดับคุณภาพ และตัดสินผลการประเมินเป)น ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๐.๙๙ หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค>
คุณภาพระดับ ๐ ตัดสิน ไม:ผ:านเกณฑ>การประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๙ หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค>
คุณภาพระดับ ๑ ตัดสิน ผ:านเกณฑ>การประเมิน
และไม:มีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากว:า ระดับผ:าน (๑)
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๘๐ – ๒.๕๙ หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค>
คุณภาพระดับ ๒ ตัดสิน ผ:านการประเมิน ระดับดี
และไม:มีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากว:า ระดับผ:าน (๑)
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๐ – ๓.๐๐ หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค>
คุณภาพระดับ ๓ ตัดสิน ผ:านการประเมิน ระดับดีเยีย่ ม
และไม:มีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากว:า ระดับดี (๒)
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ:าน โดยตองมีผลการประเมินอยู:ในระดับผ:าน
เกณฑ>การประเมิน ขึ้นไป หากไม:เป)นไปตามเกณฑ>ที่กําหนด หรือ นักเรียนมีผลการประเมิน “ไม:ผ:านเกณฑ>
การประเมิน” ใหเปZดโอกาสสําหรับนักเรียน ไดแกไขหรือปรับปรุงในส:วนที่ไม:ผ:านแลวประเมินใหม: แลว
พิจารณาผลการประเมินเป)น “ผ:านเกณฑ>การประเมิน”

เกณฑ>การวัดและประเมินผล ตัวชีว้ ัดระดับคุณภาพ
ขอที่ ๑) รักชาติ ศาสตร> กษัตริย>
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป)นพลเมืองที่ดีของประเทศ ธํารงซึ่งความเป)นไทย ศรัทธา
ปฏิบัติตนยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ และจงรัก ภักดี เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย>
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่พลเมืองดี สรางความสามัคคี ปรองดอง ทีเ่ ปน
ประโยชน"ต#อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ศรัทธา ยึดมั่น เขาร#วมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย" มีส#วนร#วมในการจัดกิจกรรม และแสดง
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย"
ระดับคุณภาพ ๐ ระดับคุณภาพ ๑
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๓
ตัวชีวัด
- เขาร#วมกิจกรรม
- เขาร#วมกิจกรรม
- เขาร#วมกิจกรรม
- เขาร#วมกิจกรรมไตรรงค"
ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหนาที่ ไตรรงค"ของโรงเรียน ไตรรงค"ของโรงเรียน ไตรรงค"ของโรงเรียน ของโรงเรียนรอยละ ๙๐
ขึ้นไป
พลเมืองดี สราง ต่ํากว#ารอยละ ๕๐ รอยละ ๕๐ – ๖๙ รอยละ ๗๐ – ๘๙
- ไม#ปฏิบัตติ นเปน
- ปฏิบตั ิตนเปน
- ปฏิบตั ิตนเปนสมาชิก - ปฏิบตั ิตนเปนสมาชิกที่ดี
ความสามัคคี
ในสังคม เปนแบบอย#างทีด่ ี
ปรองดอง ทีเ่ ปน สมาชิกที่ดีในสังคม สมาชิกที่ดีในสังคม ที่ดีในสังคม เปน
- ไมสรางความ
- มีความสามัคคี
แบบอย#างได
- มีความสามัคคี
ประโยชน"ต#อ
ปรองดอง อยู#ร#วมกับผูอื่น
โรงเรียน ชุมชน สามัคคี ปรองดองใน ปรองดอง อยู#ร#วมกับ - มีความสามัคคี
สังคม
ผูอื่นได
ปรองดอง อยู#ร#วมกับ ไดอย#างมีความสุข
และสังคม
ผูอื่นได
ศรัทธา ยึดมั่น
เขาร#วมกิจกรรม
และปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ
เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย"
มีส#วนร#วมในการ
จัดกิจกรรม และ
แสดงความสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย"

-เขาร#วมกิจกรรมทาง
ศาสนาทีต่ นนับถือ
-ปฏิบัตติ นตามหลัก
ของศาสนา

-เขาร#วมกิจกรรมทาง
ศาสนาทีต่ นนับถือ
-ปฏิบัตติ นตามหลัก
ของศาสนาเปนศา
สนิกชนที่ดี

-เขาร#วมกิจกรรมทาง
ศาสนาทีต่ นนับถือ
สม่ําเสมอ
-ปฏิบัตติ นตามหลัก
ของศาสนาเปนศาสนิก
ชนที่ดี

-เขาร#วมกิจกรรมทาง
ศาสนาทีต่ นนับถือ
สม่ําเสมอ
-ปฏิบัตติ นตามหลักของ
ศาสนาเปนแบบอย#างที่ดี
ใหกับผูอื่น

-ไม#เขาร#วมกิจกรรม
ทางเกีย่ วกับสถาบัน
พระหากษัตริย"
-ปฏิบัตติ นแสดงออก
ความจงรักภักดีต#อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย"

-เขาร#วมกิจกรรมทาง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระหากษัตริย"
-ปฏิบัตติ นแสดงออก
ความจงรักภักดีต#อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย"

-เขาร#วมกิจกรรมทาง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระหากษัตริย"
สม่ําเสมอ
-ปฏิบัตติ นแสดงออก
ความจงรักภักดีต#อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย"

-เขาร#วมกิจกรรมทาง
เกี่ยวกับสถาบันพระหา
กษัตริย"สม่ําเสมอ
-ปฏิบัตติ นแสดงออกความ
จงรักภักดีต#อสถาบัน
พระมหากษัตริย"เปน
แบบอย#างทีด่ ีใหกับผูอื่น

ขอที่ ๒) ซื่อสัตย" สุจริต
ผูเรียนมีความประพฤติตรงและจริงใจทั้งทางกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัตหิ นาที่ และการดํารงชีวิต
ต#อตนเองและผูอื่น
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ไม#ถือเอาสิง่ ของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง ไม#ลักขโมย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ไม#หาผลประโยชน"ในทางที่ไม#ถูกตอง ไม#คดโกง
ระดับคุณภาพ ๐
ระดับคุณภาพ ๑
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๓
ตัวชีวัด
ใหขอมูลที่ถูกตอง -ไม#ใหขอมูลแก#ผูอื่น -การใหขอมูลแก#ผูอื่น -การใหขอมูลแก#ผูอื่น -การใหขอมูลแก#ผูอื่น
ดวยความถูกตอง เปน ดวยความถูกตอง เปน ดวยความถูกตอง เปน ดวยความถูกตอง เปน
และเปนจริง

ไม#ถือเอาสิง่ ของ
หรือผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง ไม#ลัก
ขโมย
ไม#หา
ผลประโยชน"
ในทางที่ไม#
ถูกตอง ไม#คด
โกง

ความจริง
-ไม#ปฏิบัติตามคํามั่น
สัญญา

ความจริง
-ปฏิบัตติ ามคํามั่น
สัญญา

ความจริงทุกครั้ง
-ปฏิบัตติ ามคํามั่น
สัญญาทุกครัง้

ความจริง และเปน
ประโยชน"ทุกครัง้
-ปฏิบัตติ ามคํามั่น
สัญญาทุกครัง้
-ถือเอาสิ่งของหรือ
-ไม#ถือเอาสิ่งของหรือ -ไม#ถือเอาสิ่งของหรือ -ไม#ถือเอาสิ่งของหรือ
ผลงานของผูอื่นมาเปน ผลงานของผูอื่นมาเปน ผลงานของผูอื่นมาเปน ผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตนเอง
ของตนเอง
ของตนเองเปน
ของตนเองเปน
แบบอย#างได
แบบอย#างทีด่ ี
-ไม#ปฏิบัติตนซื่อตรง
มีพฤติกรรมคัดลอก
งานของผูอื่น

-ปฏิบัตติ นซื่อตรง
-ปฏิบัตติ นซื่อตรง
ไม#คัดลอกงานของผูอื่น ไม#คัดลอกงานของผูอื่น
และช#วยเหลือผูอื่นใน
การทํางาน

-ปฏิบัตติ นซื่อตรง
ไม#คัดลอกงานของผูอื่น
และช#วยเหลือผูอื่นใน
การทํางานเปนที่
ยอมรับของผูอื่น

ขอที่ ๓) มีวินัย
ผูเรียนประพฤติ ปฏิบัติตาม และยึดมั่นในระเบียบแบบแผนขอบังคับ ขอปฏิบัติ ขอตกลง กฎหมาย
และศีลธรรมจารีตประเพณี ทั้งวินัยในตนเองและวินัยต#อสังคม เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให
ความสําคัญ ความเคารพ และยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ"และขอบังคับของสังคม เปน
พฤติกรรมที่ช#วยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบเพื่อประโยชน"สุขของส#วนรวม
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎระเบียบของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ตรงต#อเวลาและรับผิดชอบในการเรียน การปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ปฏิบัติตนในกิจวัตรประจําวันโดยไม#ละเมิดสิทธิผูอื่น
ตัวชีวัด
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง
กฎระเบียบของ
ครอบครัว
โรงเรียนและสังคม

ระดับคุณภาพ ๐

ระดับคุณภาพ ๑

ระดับคุณภาพ ๒

-ไม#ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ" ระเบียบ
ขอบังคับของหองเรียน
โรงเรียน และสังคม

-ปฏิบัตติ ามขอตกลง
กฎเกณฑ" ระเบียบ
ขอบังคับของหองเรียน
โรงเรียน และสังคม

-ปฏิบัตติ ามขอตกลง
กฎเกณฑ" ระเบียบ
ขอบังคับของหองเรียน
โรงเรียน และสังคม ไม#
ละเมิดสิทธิของผูอื่น

ไม#ตรงต#อเวลาในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมใน
หองเรียน และไม#
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย
-ไม#ปฏิบัติกิจกรรม ไม#
ปฏิบัติตนใน
กิจวัตรประจําวัน มีส#วนร#วมกับใน
โดยไม#ละเมิดสิทธิ กิจกรรมต#างๆใน
ชีวิตประจําวัน
ผูอื่น
ต่ํากว#ารอยละ ๕๐
-ละเมิดสิทธิของผูอื่น

ตรงต#อเวลาและ
รับผิดชอบในการ
เรียน การ
ปฏิบัติงาน

ระดับคุณภาพ ๓

-ปฏิบัตติ ามขอตกลง
กฎเกณฑ" ระเบียบ
ขอบังคับของหองเรียน
โรงเรียน และสังคม ไม#
ละเมิดสิทธิของผูอื่น
เปนแบบอย#างที่ดี
ตรงต#อเวลาในการ
ตรงต#อเวลาในการ
ตรงต#อเวลาในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ปฏิบตั ิกิจกรรมใน
หองเรียน และ
หองเรียน และ
หองเรียน และ
รับผิดชอบในการ
รับผิดชอบในการ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายบางครั้ง
มอบหมายบ#อยครัง้
มอบหมายทุกครั้ง
-ปฏิบัติกิจกรรม มีส#วน -ปฏิบัติกิจกรรม มีส#วน -ปฏิบัติกิจกรรม มีส#วน
ร#วมกับในกิจกรรม
ร#วมกับในกิจกรรม
ร#วมกับในกิจกรรม
ต#างๆในชีวิตประจําวัน ต#างๆในชีวิตประจําวัน ต#างๆในชีวิตประจําวัน
รอยละ ๕๐ – ๖๙
รอยละ ๗๐ – ๘๙
รอยละ ๙๐ ขึ้นไป
-ไม#ละเมิดสิทธิของ
-ไม#ละเมิดสิทธิของ
-ไม#ละเมิดสิทธิของ
ผูอื่น
ผูอื่น
ผูอื่น เปนแบบอย#างทีด่ ี

ขอที่ ๔) ใฝGเรียนรู
ผูเรียนตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขาร#วมกิจกรรมการเรียนรู แสดงหาความรูจากแหล#ง
เรียนรูต#างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่ออย#างเหมาะสม สรุปองค"ความรู และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน สนใจเขาร#วมกิจกรรมการเรียนรูต#าง ๆ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหา ศึกษา คนควาความรูจากแหล#งการเรียนรูต#าง ๆ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ บันทึกความรู วิเคราะห" ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ตัวชีวัด
ตั้งใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน สนใจเขา
ร#วมกิจกรรมการ
เรียนรูต#าง ๆ

ระดับคุณภาพ ๐

-ไม#ตั้งใจเรียน ไม#เอาใจ
ใส#ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
-ไม#ร#วมปฏิบัติกิจกรรม
ไม#มีส#วนร#วมกับใน
กิจกรรมเรียนรูที่
กําหนด
แสวงหา ศึกษา ศึกษาคนควาหา
คนควาความรูจาก ความรูจากหนังสือ
แหล#งการเรียนรู เอกสาร สิง่ พิมพ" สื่อ
เทคโนโลยีตา# งๆ แหล#ง
ต#าง ๆ
เรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนตอง
กํากับ ติดตาม และไม#
สามารถเลือกใชสื่อได
-บันทึกความรู
บันทึกความรู
ตรวจสอบจากสิง่ ที่
วิเคราะห"
เรียนรู สามารถสรุป
ตรวจสอบ
ความรูไดตาม
แลกเปลี่ยน
คําแนะนํา
เรียนรู
-ไม#สามารถ
แลกเปลีย่ นเรียนรูได

ระดับคุณภาพ ๑
-ตั้งใจเรียน เอาใจใส#ใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
-ปฏิบัติกิจกรรม มีส#วน
ร#วมกับในกิจกรรม
เรียนรูที่กําหนด

ระดับคุณภาพ ๒

-ตั้งใจเรียน เอาใจใส#ใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
สม่ําเสมอ
-ปฏิบัติกิจกรรม มีส#วน
ร#วมกับในกิจกรรม
เรียนรูที่กําหนด
สม่ําเสมอ
ศึกษาคนควาหา
ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิง่ พิมพ" สื่อ เอกสาร สิง่ พิมพ" สื่อ
เทคโนโลยีตา# งๆ แหล#ง เทคโนโลยีตา# งๆ แหล#ง
เรียนรูทั้งภายในและ เรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และ ภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดตาม
เลือกใชสื่อไดเหมาะสม
คําแนะนํา
-บันทึกความรู
-บันทึกความรู
วิเคราะห" ตรวจสอบ วิเคราะห" ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู
จากสิ่งที่เรียนรู
สามารถสรุปความรูได สามารถสรุปความรูได
-แลกเปลี่ยนเรียนรูได -แลกเปลี่ยนเรียนรู
เหมาะสม
ดวยวิธีการต#างๆ ได
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ ๓
-ตั้งใจเรียน เอาใจใส#ใน
งานที่ไดรับมอบหมาย
ทุกครั้ง
-ปฏิบัติกิจกรรม มีส#วน
ร#วมกับในกิจกรรม
เรียนรูที่กําหนดทุกครั้ง
ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิง่ พิมพ" สื่อ
เทคโนโลยีตา# งๆ แหล#ง
เรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอย#าง
ถูกตอง เหมาะสม
-บันทึกความรู
วิเคราะห" ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู สรุป
เปนองค"ความรู
-แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยวิธีการต#างๆ และ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

ขอที่ ๕) อยู#อย#างพอเพียง
ผูเรียนดําเนินชีวิตอย#างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันทีด่ ี รอบครอบ ระมัดระวัง เห็นคุณค#า
ของทรัพยากร ปรับตัวเพื่อยู#ในสังคมไดอย#างมีความสุข พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ใชทรัพย"สินของตนเองและของส#วนรวมอย#างประหยัด คุมค#า รวมทั้งใชเวลาอย#าง
เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบมีเหตุผล
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ วางแผนการเรียน การทํางานบนพื้นฐานของความรู ขอมูล ข#าวสาร มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ตัวชีวัด
ใชทรัพย"สินของ
ตนเองและของ
ส#วนรวมอย#าง
ประหยัด คุมค#า
รวมทั้งใชเวลา
อย#างเหมาะสม

ระดับคุณภาพ ๐

ระดับคุณภาพ ๑

ระดับคุณภาพ ๒

ระดับคุณภาพ ๓

-ไม#ใชทรัพย"สินของ
ตนเอง เช#น หนังสือ
เรียน สิง่ ของ เครื่องใช
ฯลฯ อย#างประหยัด
และเก็บรักษาดูแลได
-ไม#ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย

-ใชทรัพย"สินของ
ตนเอง เช#น หนังสือ
เรียน สิง่ ของ เครื่องใช
ฯลฯ อย#างประหยัด
และเก็บรักษาดูแลได
-ปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับ
มอบหมายเหมาะสม
กับเวลา

-ใชทรัพย"สินของ
ตนเอง เช#น หนังสือ
เรียน สิง่ ของ เครื่องใช
ฯลฯ อย#างประหยัด
คุมค#า และเก็บรักษา
ดูแลได
-ปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับ
มอบหมายเหมาะสม
กับเวลาสม่ําเสมอ
ปฏิบตั ิตน หรือทํา
กิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายอย#าง
รอบคอบ เหมาะสม
ประสบความสําเร็จ
ตามเปKาหมายได

-ใชทรัพย"สินของ
ตนเอง เช#น หนังสือ
เรียน สิง่ ของ เครื่องใช
ฯลฯ อย#างประหยัด
คุมค#า และเก็บรักษา
ดูแลอย#างดี
-ปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับ
มอบหมายเหมาะสม
กับเวลาทุกครัง้
ปฏิบตั ิตน หรือทํา
กิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายอย#าง
รอบคอบ เหมาะสม
ประสบความสําเร็จ
ตามเปKาหมายทุกครัง้

-วางแผนการเรียน
การทํางาน และการใช
ชีวิตประจําวันบน
พื้นฐานของความรู
ขอมูล ข#าวสาร
-รูเท#าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดลอม
ยอมรับและปรับตัวอยู#
ร#วมกับผูอื่นได

-วางแผนการเรียน
การทํางาน และการใช
ชีวิตประจําวันบน
พื้นฐานของความรู
ขอมูล ข#าวสาร
-รูเท#าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดลอม
ยอมรับและปรับตัวอยู#
ร#วมกับผูอื่นไดอย#างมี
ความสุข

ปฏิบตั ิตน หรือทํา
กิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายอย#าง
รอบคอบ เหมาะสม
ประสบความสําเร็จ
ตามเปKาหมาย ตาม
คําแนะนํา
วางแผนการเรียน -ไม#วางแผนการเรียน -วางแผนการเรียน
การทํางาน
การทํางาน และการใช
การทํางานบน
-ไม#ยอมรับการ
ชีวิตประจําวันบน
พื้นฐานของ
เปลี่ยนแปลงของสังคม พื้นฐานของความรู
ความรู ขอมูล
และสภาพแวดลอม
ขอมูล ข#าวสาร
ข#าวสาร มี
ภูมิคุมกันในตัวที่ ไม#ปรับตัวอยู#ร#วมกับ -รูเท#าทันการ
ผูอื่น
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ดี
และสภาพแวดลอม
สามารถปรับตัวได

ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจดวย
ความรอบคอบมี
เหตุผล

ไม#ปฏิบัตติ น หรือทํา
กิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายอย#าง
รอบคอบ ไม#ประสบ
ความสําเร็จตาม
เปKาหมาย

ขอที่ ๖) มุ#งมั่นในการทํางาน
ผูเรียนตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุ#มเทกําลังกาย กําลังใจ ใน
การปฏิบัตกิ ิจกรรมต#างๆ ใหสําเร็จลุล#วงตามเปKาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจ
ในผลงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทุม# เททํางาน อดทนไม#ย#อทอต#อปLญหาและอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ ปรับปรุงพัฒนาการทํางานและผลงานดวยตนเอง
ระดับคุณภาพ ๐
ตัวชีวัด
ไม#เอาใจใส#ต#อการ
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ ปฏิบตั ิหนาที่ที่ไดรับ
ทํางานใหสําเร็จ มอบหมาย และไม#มี
ผลงาน

ไม#ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานใหแลว
เสร็จตามกําหนด
ไม#สามารถแกปLญหา
และอุปสรรคในการ
ทํางานใหสําเร็จตอง
ไดรับคําแนะนําทุกครั้ง
ไม#สามารถปรับปรุง
ปรับปรุง
พัฒนาการทํางาน และพัฒนาการทํางาน
และผลงานดวย สรางผลงาน

ทุ#มเททํางาน
อดทนไม#ย#อทอ
ต#อปLญหาและ
อุปสรรค

ตนเอง

ระดับคุณภาพ ๑

ระดับคุณภาพ ๒

ระดับคุณภาพ ๓

เอาใจใส#ต#อการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบางครั้ง
และมีผลงาน

เอาใจใส#ต#อการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง และ
มีผลงาน

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานใหแลวเสร็จ
ไม#ตามกําหนด
สามารถแกปLญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน
ใหสําเร็จตาม
คําแนะนําบ#อยครั้ง
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
สรางผลงานใหถูกตอง
เหมาะสมดวยตนเอง
ตามคําแนะนํา
บ#อยครัง้

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานใหแลวเสร็จ
ตามกําหนด สามารถ
แกปLญหาและอุปสรรค
ในการทํางานใหสําเร็จ
ตามคําแนะนําบางครัง้

เอาใจใส#ต#อการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง และ
มีผลงานถูกตอง
เหมาะสม
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานใหแลวเสร็จ
ตามกําหนด สามารถ
แกปLญหาและอุปสรรค
ในการทํางานใหสําเร็จ

ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
สรางผลงานใหถูกตอง
เหมาะสมดวยตนเอง
ตามคําแนะนําบางครัง้

ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
สรางผลงานใหถูกตอง
เหมาะสมดวยตนเอง

ขอที่ ๗) รักความเปนไทย
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค#า ชื่นชม มีส#วนร#วมในการอนุรักษ" สืบทอด เผยแพร#ภูมปิ Lญญา
ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญNูกตเวที ใชภาษาไทยในการสื่อสาร
อย#างถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญNู
กตเวที
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค#า และใชภาษาไทยในการสื่อสารไดถูกตอง เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ ร#วมอนุรักษ"และสืบทอดภูมิปญ
L ญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ตัวชีวัด
ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
และมีความ
กตัญNูกตเวที

ระดับคุณภาพ ๐

ระดับคุณภาพ ๑

ระดับคุณภาพ ๒

ระดับคุณภาพ ๓

-แต#งกายไม#ถูกตอง
เหมาะสม และไม#มี
มารยาท ไม#มีสัมมา
คารวะ กตัญNูกตเวที
ต#อผูมีพระคุณ
-ร#วมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทยต่ํากว#ารอยละ ๕๐

-แต#งกายถูกตอง
เหมาะสม และมี
มารยาทงดงามแบบ
ไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญNูกตเวทีต#อผูมี
พระคุณ
-ร#วมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทยรอยละ ๕๐ – ๖๙

-แต#งกายถูกตอง
เหมาะสม และมี
มารยาทงดงามแบบ
ไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญNูกตเวทีต#อผูมี
พระคุณ
-ร#วมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทยรอยละ ๗๐ – ๘๙

เห็นคุณค#า และ
ใชภาษาไทยใน
การสือ่ สารได
ถูกตอง เหมาะสม

-ใชภาษาไทยและเลข
ไทยในการสื่อสารไดไม#
ถูกตอง
-ไม#ชักชวน แนะนําให
ผูอื่นเห็นคุณค#าของ
การใชภาษาไทย

-ใชภาษาไทยและเลข
ไทยในการสื่อสารได
-ชักชวน แนะนําให
ผูอื่นเห็นคุณค#าของ
การใชภาษาไทย

ร#วมอนุรกั ษ"และ
สืบทอดภูมิ
ปLญญาไทย
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย

- ไม#นําภูมิปLญญาไทย
ภูมิปLญญาทองถิ่นมาใช
- เขาร#วมกิจกรรม
และมีส#วนร#วมในการ
สืบทอดที่เกีย่ วของกับ
ภูมิปLญญาไทย ภูมิ
ปLญญาทองถิ่น ต่าํ กว#า
รอยละ ๕๐

- นําภูมิปLญญาไทย ภูมิ
ปLญญาทองถิ่นมาใชใน
ชีวิตประจําวันได
- เขาร#วมกิจกรรม
และมีส#วนร#วมในการ
สืบทอดที่เกีย่ วของกับ
ภูมิปLญญาไทย ภูมิ
ปLญญาทองถิ่น รอยละ
๕๐ – ๖๙

-ใชภาษาไทยและเลข
ไทยในการสื่อสารได
อย#างถูกตอง
-ชักชวน แนะนําให
ผูอื่นเห็นคุณค#าของ
การใชภาษาไทยที่
ถูกตองได
- นําภูมิปLญญาไทย ภูมิ
ปLญญาทองถิ่นมาใชใน
ชีวิตประจําวันได
- เขาร#วมกิจกรรม
และมีส#วนร#วมในการ
สืบทอดที่เกีย่ วของกับ
ภูมิปLญญาไทย ภูมิ
ปLญญาทองถิ่น รอยละ
๗๐ – ๘๙

-แต#งกายถูกตอง
เหมาะสม และมี
มารยาทงดงามแบบ
ไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญNูกตเวทีต#อผูมี
พระคุณ เปน
แบบอย#างทีด่ ีใหกับ
ผูอื่น
-ร#วมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทยรอยละ ๙๐ ขึ้นไป
-ใชภาษาไทยและเลข
ไทยในการสื่อสารได
อย#างถูกตองเหมาะสม
-ชักชวน แนะนําให
ผูอื่นเห็นคุณค#าของ
การใชภาษาไทยที่
ถูกตองได
- นําภูมิปLญญาไทย ภูมิ
ปLญญาทองถิ่นมาใชใน
ชีวิตประจําวันไดอย#าง
ถูกตอง
- เขาร#วมกิจกรรม
และมีส#วนร#วมในการ
สืบทอดที่เกีย่ วของกับ
ภูมิปLญญาไทย ภูมิ
ปLญญาทองถิ่น รอยละ
๙๐ ขึ้นไป

ขอที่ ๘) มีจิตสาธารณะ
ผูเรียนช#วยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไม#หวังผลตอบแทน เขาร#วมกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน"ต#อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ช#วยเหลือผูอื่น แบ#งปLนสิ่งของ อาสาทํางานใหดวยความเต็มใจ ไม#หวัง
ผลตอบแทน
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เขาร#วมกิจกรรมที่เปนประโยชน"ต#อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิง่ แวดลอมดวย ความเต็มใจ
ระดับคุณภาพ ๐
ระดับคุณภาพ ๑
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๓
ตัวชีวัด
- ไม#ชอบช#วยเหลือ
- ช#วยเหลือ และอาสา - ช#วยเหลือ และอาสา - ช#วยเหลือ และอาสา
ช#วยเหลือผูอื่น
และอาสาทํางานให
ทํางานใหผูอื่นดวย
ทํางานใหผูอื่นดวย
ทํางานใหผูอื่นดวย
แบ#งปLนสิ่งของ
ความเต็มใจ
ความเต็มใจ
ความเต็มใจ เต็มกําลัง
อาสาทํางานให ผูอื่น
-แบ#งปLนสิง่ ของ
ของตนเอง
ดวยความเต็มใจ -ไม#ค#อยแบ#งปLนสิ่งของ -แบ#งปLนสิง่ ของ
ทรัพย"สิน และอื่นๆ
ทรัพย"สิน และอื่นๆ
ทรัพย"สิน และอื่นๆ
-แบ#งปLนสิง่ ของ
ไม#หวัง
ใหกับผูอื่น
ใหกับผูอื่น
และช#วยแกปLญหา
ทรัพย"สิน และอื่นๆ
ผลตอบแทน
ใหกับผูอื่น

เขาร#วมกิจกรรม
ที่เปนประโยชน"
ต#อโรงเรียน
ชุมชนและสังคม
ดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติและ
สิ่งแวดลอมดวย
ความเต็มใจ

และช#วยแกปLญหาหรือ
สรางความสุขใหกับ
ผูอื่น
เขาร#วมกิจกรรมที่เปน เขาร#วมกิจกรรมที่เปน เขาร#วมกิจกรรมที่เปน เขาร#วมกิจกรรมที่เปน
ประโยชน"ต#อโรงเรียน ประโยชน"ต#อโรงเรียน ประโยชน"ต#อโรงเรียน ประโยชน"ต#อโรงเรียน
ชุมชนและสังคม
ชุมชนและสังคม
ชุมชนและสังคม
ชุมชนและสังคม
ต่ํากว#ารอยละ ๕๐
รอยละ ๕๐ – ๖๙
รอยละ ๗๐ – ๘๙
รอยละ ๙๐ ขึ้นไป

ไม#ดูแล รักษาสาธารณ
สมบัติและสิ่งแวดลอม
ภายใน-ภายนอก
หองเรียน หรือพื้นที่ที่
ไดรับมอบหมาย

ดูแล รักษาสาธารณ
สมบัติและสิ่งแวดลอม
ภายใน-ภายนอก
หองเรียน หรือพื้นที่ที่
ไดรับมอบหมายดวย
ความเต็มใจ บางครั้ง

ดูแล รักษาสาธารณ
สมบัติและสิ่งแวดลอม
ภายใน-ภายนอก
หองเรียน หรือพื้นที่ที่
ไดรับมอบหมายดวย
ความเต็มใจ บ#อยครัง้

ดูแล รักษาสาธารณ
สมบัติและสิ่งแวดลอม
ภายใน-ภายนอก
หองเรียน หรือพื้นที่ที่
ไดรับมอบหมายดวย
ความเต็มใจ อย#าง
สม่ําเสมอ

ตอนที่ ๓ การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
หลักการดําเนินการวัดและประเมินผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน เป)นการประเมินคุณภาพผูเรียน และพัฒนาการของผูเรียน
ตามมาตรฐานของสมรรถนะสําคัญของผูเรียนที่สถานศึกษากําหนด การประเมินการประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน โดยประเมินเป)นรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน /รายปA
โรงเรียนกําหนดประเด็นการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับระเบียบสถานศึกษาว:า
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห> ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ประกอบดวย ๑)ความสามารถในการสื่อสาร ๒) ความสามารถในการคิด ๓) ความสามารถในการแกป6ญหา
๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
กําหนดผลประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน แต:ละประเด็น ดังนี้
๓
หมายถึง
ดีเยี่ยม
๒
หมายถึง
ดี
๑
หมายถึง
ผ:านเกณฑ>การประเมิน
๐
หมายถึง
ไม:ผ:านเกณฑ>การประเมิน
การประเมินผลและตัดสินผลใหนําผลประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน แต:ละประเด็นหาคะแนนเฉลี่ย
และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม โดยกําหนดคะแนนเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนเปรียบเทียบ
เป)นเกณฑ>ระดับคุณภาพ และตัดสินผลการประเมินเป)น ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๐.๙๙ หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คุณภาพระดับ ๐ ตัดสิน ไม:ผ:านเกณฑ>การประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๙ หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คุณภาพระดับ ๑ ตัดสิน ผ:านเกณฑ>การประเมิน
และไม:มีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ํากว:า ระดับผ:าน (๑)
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๘๐ – ๒.๕๙ หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คุณภาพระดับ ๒ ตัดสิน ผ:านการประเมิน ระดับดี
และไม:มีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ํากว:า ระดับผ:าน (๑)
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๐ – ๓.๐๐ หมายถึง นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คุณภาพระดับ ๓ ตัดสิน ผ:านการประเมิน ระดับดีเยีย่ ม
และ ไม:มีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ํากว:า ระดับดี (๒)
โดยตองมีผลการประเมินอยู:ในระดับผ:านเกณฑ>การประเมิน ขึ้นไป หากไม:เป)นไปตามเกณฑ>ที่กําหนด
หรือ นักเรียนมีผลการประเมิน “ไม:ผ:านเกณฑ>การประเมิน” ใหเปZดโอกาสสําหรับนักเรียน ไดแกไขหรือ
ปรับปรุงในส:วนที่ไม:ผ:านแลวประเมินใหม: แลวพิจารณาผลการประเมินเป)น “ผ:านเกณฑ>การประเมิน”

เกณฑ>การวัดและประเมินผล ตัวชีว้ ัดระดับคุณภาพ
๑ ความสามารถในการสื่อสาร
นัก เรี ยนมี ความสามารถในการรับ และส:ง สาร มี วัฒนธรรมในการใชภาษาถ: ายทอดความคิ ด
ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลข:าวสารและประสบการณ>อันจะ
เป)นประโยชน>ต:อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต:อรองเพื่อขจัด และลดป6ญหาความขัดแยง
ต:างๆ การเลือกรับหรือไม:รับขอมูลข:าวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต:อตนเองและสังคม
ระดับคุณภาพ ๐

ระดับคุณภาพ ๑

ระดับคุณภาพ ๒

มีความรู ความเขาใจ
ภาษา รูจักเลือกใชภาษา
สื่อสารได
สามารถสื่อสาร ถ#ายทอด
ความรูสึก ความคิดของ
ตนเอง ไม#เปนลําดับ
ขั้นตอน
ไม#สามารถนําเสนอขอมูล
และหรือแลกเปลี่ยน
ขอมูล ข#าวสาร
ประสบการณ"ได

มีความรู ความเขาใจ
ภาษา รูจักเลือกใชภาษา
สื่อสารได เหมาะสมกับ
ผูรับสาร
สามารถสื่อสาร ถ#ายทอด
ความรูสึก ความคิดของ
ตนเอง เปนลําดับขั้นตอน
แต#ตองไดรับคําแนะนํา
สามารถนําเสนอขอมูล
และหรือแลกเปลี่ยน
ขอมูล ข#าวสาร
ประสบการณ"ไดบางครัง้

มีความรู ความเขาใจ
ภาษา รูจักเลือกใชภาษา
สื่อสารไดอย#างถูกวิธี
เหมาะสมกับผูรับสาร
สามารถสื่อสาร ถ#ายทอด
ความรูสึก ความคิดของ
ตนเอง เปนลําดับขั้นตอน

เลือกใชวิธีสื่อสารทุก
สถานการณ"ไม#เหมาะสม
ต#อตนเอง บุคคลและ
สังคม

เลือกใชวิธีสื่อสารทุก
สถานการณ"ค#อนขาง
เหมาะสม ต#อตนเอง
บุคคลและสังคม

ระดับคุณภาพ ๓

มีความรู ความเขาใจ
ภาษา รูจักเลือกใชภาษา
สื่อสารไดอย#างถูกวิธี
เหมาะสมกับผูรับสาร
สามารถสื่อสาร ถ#ายทอด
ความรูสึก ความคิดของ
ตนเอง เปนลําดับขั้นตอน
อย#างเหมาะสม
สามารถนําเสนอขอมูล
สามารถนําเสนอขอมูล
และหรือแลกเปลี่ยนขอมูล และหรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ข#าวสาร ประสบการณ"อัน ข#าวสาร ประสบการณ"อัน
เปนประโยชน"ได
เปนประโยชน"อย#าง
เหมาะสม
เลือกใชวิธีสื่อสารทุก
เลือกใชวิธีสื่อสารทุก
สถานการณ"ที่เหมาะสม
สถานการณ"ที่เหมาะสม
ต#อตนเอง บุคคลและ
เปนประโยชน"ต#อตนเอง
สังคม
บุคคลและสังคม

๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห> การคิดสังเคราะห> การคิดอย:างสรางสรรค> การคิดอย:าง
มีวิจารณญาณ และการคิดเป)นระบบเพื่อ นําไปสู:ก ารสรางองค>ความรู หรือสารสนเทศเพื่ อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอย:างเหมาะสม
ระดับคุณภาพ ๐

ระดับคุณภาพ ๑

ระดับคุณภาพ ๒

ระดับคุณภาพ ๓

สามารถจําแนกขอเท็จจริง สามารถจําแนกขอเท็จจริง สามารถจําแนกขอเท็จจริง
และความคิดเห็นของ
และความคิดเห็นของ
และความคิดเห็นของ
ขอมูล ข#าวสารได ไดดวย ขอมูล ข#าวสารได
ขอมูล ข#าวสารไดถูกตอง
การกํากับ ดูแล แนะนํา

สามารถจําแนกขอเท็จจริง
และความคิดเห็นของ
ขอมูล ข#าวสารไดถูกตอง
เหมาะสม

สามารถคนควา รวบรวม
ขอมูล และสรุป
สาระสําคัญ จัดทําขอมูล
สารสนเทศไดดวยการ
กํากับ ดูแล แนะนําทุก
ครั้ง
สามารถหาขอบกพร#อง
รวบรวมขอมูล มองเห็น
ปLญหา สามารถคิด และ
หาคําตอบไดดวยการ
กํากับ ดูแล แนะนําทุก
ครั้ง
สามารถวางแผนการ
ทํางาน ปฏิบตั ติ ามแผน
ตรวจทานแกไขและนําผล
ไปใชในการพัฒนาผลงาน
ไดดวยการกํากับ ดูแล
แนะนําทุกครั้ง

สามารถคนควา รวบรวม
ขอมูล และสรุป
สาระสําคัญ จัดทําขอมูล
สารสนเทศไปใชประโยชน"
ไดอย#างเหมาะสม

สามารถคนควา รวบรวม
ขอมูล และสรุป
สาระสําคัญ จัดทําขอมูล
สารสนเทศได

สามารถคนควา รวบรวม
ขอมูล และสรุป
สาระสําคัญ จัดทําขอมูล
สารสนเทศไปใชประโยชน"
ได

สามารถหาขอบกพร#อง
รวบรวมขอมูล มองเห็น
ปLญหา สามารถคิด และ
หาคําตอบได

สามารถหาขอบกพร#อง
รวบรวมขอมูล มองเห็น
ปLญหา สามารถคิด และ
หาคําตอบ นําเสนอ
ขอสรุปได

สามารถหาขอบกพร#อง
รวบรวมขอมูล มองปLญหา
อย#างรอบดาน สามารถคิด
และหาคําตอบอย#าง
หลากหลาย นําเสนอ
ขอสรุปที่เหมาสม
สามารถวางแผนการ
สามารถวางแผนการ
สามารถวางแผนการ
ทํางาน ปฏิบตั ติ ามแผน ทํางาน ปฏิบตั ติ ามแผนได ทํางาน ปฏิบตั ติ ามแผน
ตรวจทานแกไขและนําผล ตรวจทานแกไขและนําผล ถูกตองตามลําดับขั้นตอน
ไปใชในการพัฒนาผลงาน ไปใชในการพัฒนาผลงาน ตรวจทานแกไขและนําผล
ไดดวยการกํากับ ดูแล
ของตนเองได
ไปใชในการพัฒนาผลงาน
แนะนํา
ของตนเองไดถูกตอง
เหมาะสม

๓. ความสามารถในการแกป6ญหา
นักเรียนมีความสามารถในการแกปLญหาและอุปสรรคต#างๆ ที่เผชิญไดอย#างถูกตองเหมาะสมบน
พื้นฐานของหลั กเหตุ ผล คุ ณธรรมและขอมู ลสารสนเทศ เขาใจความสัม พันธ" และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ"ต#างๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต"ความรูมาใชในการปKองกันและแกไขปLญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต#อตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
ระดับคุณภาพ ๐
ระดับคุณภาพ ๑
ระดับคุณภาพ ๒
สามารถระบุปLญหา และ สามารถระบุปLญหา และ สามารถระบุปLญหา และ
ระบุสาเหตุของปLญหาที่ ระบุสาเหตุของปLญหาที่ ระบุสาเหตุของปLญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได
เกิดขึ้นกับตนเองได
เกิดขึ้นกับตนเองไดอย#าง
เหมาะสมกับเหตุการณ"
สามารถแสวงหาความรู
สังเคราะห"ความรู
สามารถสรุปอุปสรรค
ไม#สามารถสรางแนว
ทางการแกไขปLญหาได
มีส#วนร#วมวางแผนการ
แกปLญหา แต#ตองไดรับ
คําแนะนํา
ไม#สามารถตัดสินใจ
แกไขปLญหาและ
อุปสรรค

สามารถแสวงหาความรู
สังเคราะห"ความรู
สามารถสรุปอุปสรรค
และแนวทางการแกไข
ปLญหาได แต#ตองไดรับ
คําแนะนํา
สามารถวางแผน หรือ มี
ส#วนร#วมวางแผนการ
แกปLญหาได แต#ตอง
ไดรับคําแนะนํา
สามารถตัดสินใจ แกไข
ปLญหาและอุปสรรค
แต#ตองไดรับคําแนะนํา

สามารถแสวงหาความรู
สังเคราะห"ความรู
สามารถสรุปอุปสรรค
และแนวทางการแกไข
ปLญหาได

ระดับคุณภาพ ๓
สามารถระบุปLญหา และ
ระบุสาเหตุของปLญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองไดอย#าง
เหมาะสมกับเหตุการณ"
อย#างชัดเจน
สามารถแสวงหาความรู
สังเคราะห"ความรู
สามารถสรุปอุปสรรค
และแนวทางการแกไข
ปLญหาไดอย#างเหมาะสม

สามารถวางแผน หรือ มี สามารถวางแผน หรือ มี
ส#วนร#วมวางแผนการ
ส#วนร#วมวางแผนการ
แกปLญหาได
แกปLญหาอย#างเหมาะสม
สามารถตัดสินใจ แกไข
ปLญหาและอุปสรรคเปน
ประโยชน"ต#อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอมได

สามารถตัดสินใจ แกไข
ปLญหาและอุปสรรคเปน
ประโยชน"ต#อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอมได
อย#างเหมาะสม

๔.ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
นักเรียนมีความสามารถในการนํากระบวนการต:างๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู
ดวยตนเอง การเรียนรูอย:างต:อเนื่อง การทํางาน และการอยู:ร:วมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธ>
อันดีร ะหว: างบุคคล การจัดการป6ญ หาและความขั ดแยงต:างๆ อย:างเหมาะสม การปรับ ตัวใหทันกั บการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม:พึงประสงค>ทสี่ ง: ผลกระทบต:อ
ตนเองและผูอื่น
ระดับคุณภาพ ๐

ระดับคุณภาพ ๑

ระดับคุณภาพ ๒

สามารถคนควาหาความรู สามารถคนควาหาความรู สามารถคนควาหาความรู
ในแหล#งเรียนรูดวยตัวเอง ในแหล#งเรียนรูดวยตัวเอง ในแหล#งเรียนรูดวยตัวเอง
และนําความรูไปใช
และนําความรูไปใช
ประโยชน"บางสถานการณ" ประโยชน"ในชีวิตประจําวัน

ระดับคุณภาพ ๓

สามารถคนควาหาความรู
ในแหล#งเรียนรูดวยตัวเอง
และนําความรูไปใช
ประโยชน"ใน
ชีวิตประจําวันไดเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ"นอย
มีมนุษยสัมพันธ" รูจัก
มีมนุษยสัมพันธ"ทดี่ ี รูจัก มีมนุษยสัมพันธ"ทดี่ ี รูจัก
รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม# หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม# หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม#
ไม#พึงประสงค"ต#อตนเอง พึงประสงค"ต#อตนเอง และ พึงประสงค"ต#อตนเอง และ พึงประสงค"ต#อตนเอง และ
และผูอื่นบางครั้ง
ผูอื่น ภายใตการแนะนํา ผูอื่น
ผูอื่น การเปนตัวอย#างที่ดี
ดูแล
สามารถปรับตัวเขากับ
สามารถปรับตัวเขากับ
สามารถปรับตัวเขากับ
สามารถปรับตัวเขากับ
ผูอื่นได อยู#ร#วมกันใน
ผูอื่นได อยู#ร#วมกันใน
ผูอื่นได อยู#ร#วมกันในสังคม ผูอื่นได อยู#ร#วมกันในสังคม
สังคมได และปรับตัวเขา สังคมได และปรับตัวเขา ไดอย#างมีความสุข และ
ไดอย#างมีความสุข และ
กับสภาพแวดลอมได
กับสภาพแวดลอมได
ปรับตัวเขากับสภาพ
ปรับตัวเขากับสภาพ
แต#ตองกํากับอย#างใกลชิด
แวดลอมได
แวดลอมไดเหมาะสม
ไม#สามารถวางแผนการ
สามารถวางแผนการ
สามารถวางแผนการ
สามารถวางแผนการ
ทํางาน และไม#สามารถ
ทํางาน และสามารถ
ทํางาน และสามารถ
ทํางาน และสามารถ
ทํางานร#วมกับผูอื่นได
ทํางานร#วมกับผูอื่นได
ทํางานร#วมกับผูอื่น
ทํางานร#วมกับผูอื่น
นําเสนอผลงานได
นําเสนอผลงานได
เหมาะสม

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
นัก เรี ยนความสามารถในการเลื อกและใชเทคโนโลยีดานต:างๆ และมี ทั กษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสารการทํางาน การแกป6ญหาอย:าง
สรางสรรค> ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม โดยมีเกณฑ>การประเมิน ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๐

ระดับคุณภาพ ๑

ระดับคุณภาพ ๒

ระดับคุณภาพ ๓

ผูเรียนไม#มีความรู ความ
เขาใจ และไม#สามารถ
คนควาหาขอมูลโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี และ
ติดต#อสื่อสารได หรือ

ผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจ สามารถคนควาหา
ขอมูลโดยใชสื่อเทคโนโลยี
และติดต#อสื่อสารได แต#
ยังขาดความคล#องแคล#ว

มีความรู ความเขาใจ
สามารถคนควาหาขอมูล
โดยใชสื่อเทคโนโลยี และ
ติดต#อสื่อสารได

มีความรู ความเขาใจ
สามารถคนควาหาขอมูล
โดยใชสื่อเทคโนโลยี และ
ติดต#อ สื่อสารไดอย#าง
คล#องแคล#ว

รูจักเลือกและใช
เทคโนโลยีไดอย#างถูกวิธี
ดวยคุณธรรม จริยธรรม

รูจักเลือกและใช
เทคโนโลยีอย#างถูกวิธี ดวย
คุณธรรม จริยธรรม และ
ใชอย#างคุมค#า

นําเสนอขอมูล และหรือ
ผลงาน โดยใชสื่อ
เทคโนโลยีไดอย#าง
เหมาะสม
สรางผลงานโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี ใชสื่อ
เทคโนโลยีช#วยในการ
ประมวลผลขอมูลได
ถูกตอง

นําเสนอขอมูล และหรือ
ผลงาน โดยใชสื่อ
เทคโนโลยีไดอย#าง
เหมาะสม
สรางผลงานโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี ใชสื่อ
เทคโนโลยีช#วยในการ
ประมวลผลขอมูลได
ถูกตอง และสามารถให
คําแนะนํา ชี้แนะแก#ผูอื่น
ได

ไม#รูจักเลือก ใชเทคโนโลยี
และนําเสนอขอมูล และ
หรือผลงานโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีได หรือ

รูจักเลือกและใช
เทคโนโลยี และนําเสนอ
ขอมูล และหรือผลงาน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีได
โดยมีผูชี้แนะ กํากับ
ควบคุม
ไม#สามารถนําเสนอขอมูล นําเสนอขอมูล และหรือ
และหรือผลงาน โดยใชสื่อ ผลงาน โดยใชสื่อ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ไม#สามารถสรางผลงาน
โดยใชสื่อเทคโนโลยี หรือ
ใชสื่อเทคโนโลยีช#วยใน
การประมวลผลขอมูล
ไดนอย

สรางผลงานโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี ใชสื่อ
เทคโนโลยีช#วยในการ
ประมวลผลขอมูลได
แต#ผลงานยังขาดความ
ถูกตอง สมบูรณ"

