คานา
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ ก าหนดให้ ส มรรถนะส าคั ญ ของ
ผู้เรียนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก นอกเหนือจากคุณภาพผู้เรี ย นตามาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด และคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ดังนั้นการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนจึงเป็นกลไกส าคั ญ อั น หนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ความส าเร็ จ ในการจั ด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
ผู้เรียนไว้ ๕ สมรรถนะ ได้แก่ ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คณะกรรมการงานวั ด และ
ประเมินผลได้เล็งเห็นความสาคัญของการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ย นตา มหลั ก สู ต รของครู ผู้ ส อนในระดั บ
สถานศึกษา จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาและประเมินสมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย นเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพของ
ผู้เรียนในทุกระดับต่อไป

งานวัดและประเมินผล
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

วัตถุประสงค์ในการประเมิน
เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็นของผู้เรียนสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
กรอบในการประเมินผู้เรียนประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ๑๖ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมรรถนะ
คาอธิบาย
จานวน
ตัวชี้วัด
๑. ความสามารถ
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ ภ าษาถ่ า ยทอด
๔
ในการสื่อสาร
ความคิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ความรู้ สึ ก และทั ศ นะของตนเอง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่ อ รองเพื่ อ ขจั ด และลดปั ญ หา
ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่างสารด้วยหลักการเหตุ ผ ล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสัง คม
๒. ความสามารถ
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด อย่ า ง
๒
ในการคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็น ระบบ เพื่ อ น าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสิน ใจเกี่ ย วกั บ ตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่ า งๆ ที่ เ ผชิ ญ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
๒
ในการแก้ปัญหา
เหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณธรรมและข้ อ มู ล สารสนเทศ
เข้าใจความสัมพั น ธ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ในสั ง คม
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปั ญ หา และ
มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถ
ความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจ าวั น
๖
ในการใช้ทักษะชีวิต การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่า งต่ อ เนื่ อ ง การท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสั มพั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล การ
จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ
การเปลี่ ย น แปลงของสั ง คมและสภา พแวดล้ อ ม กา รรู้ จั ก หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถ
ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทัก ษะกระบวนการ
๒
ในการใช้เทคโนโลยี ทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสั ง คมในด้ า นการเรี ย นรู้ การ
สื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม

สมรรถนะสาคัญและตั วชี้วัด
สมรรถนะที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกและทัศนะของตนเองด้วยการพูด
และการเขียน
ตัวชี้วัดที่ ๒ พูดเจรจาต่อรอง
ตัวชี้วัดที่ ๓ เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ตัวชี้วัดที่ ๔ เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
สมรรถนะที่ ๒ ความสามารถในการคิด
ตัวชี้วัดที่ ๑ คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)
ตัวชี้วัดที่ ๒ คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ)
สมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดาเนินการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา
สมรรถนะที่ ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๑ นากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ ๒ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ ๓ ทางานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ ๔ จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๕ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้ อม
ตัวชี้วัดที่ ๖ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
สมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ ๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบประเมินสมรรถนะสาหรับครูผู้สอนประเมิน มีลักษณะเป็นแบบประเมิ น เกณฑ์ คุ ณภาพ (Rubric) โดย
เกณฑ์ก ารประเมิ น ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด จะมี ลั ก ษณะเป็ น เกณฑ์ แ บบแยกส่ ว น (Analytic Criteria) ซึ่ ง แบ่ ง คุ ณภาพ
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับพอใช้หรือผ่านเกณฑ์ และระดับปรับปรุ ง หรื อ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ โดย
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ คือระดับดีเยี่ยม ได้ 3 คะแนน ระดั บ ดี ได้ 2 คะแนน ระดั บ พอใช้ ห รื อ
ผ่านเกณฑ์ ได้ 1 คะแนน และระดับปรับปรุงหรือไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน

เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (Rubric)
ระดับชั้นประถมศึกษา

เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะสาคั ญของผู้ เรียน (Rubric)
สมรรถนะที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกและทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
๑. พูดถ่ายทอด
พูดถ่ายทอดความรู้
พูดถ่ายทอดความรู้ความ พูดถ่ายทอดความรู้
พูดถ่ายทอดความรู้
ความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจจากสารที่ เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง ความเข้าใจจากสารที่ ความเข้าใจจากสาร
จากสารที่อ่าน ฟัง อ่าน ฟังหรือดูตามที่ หรือดูตามที่กาหนดได้
อ่าน ฟังหรือดูตามที่ ที่อ่าน ฟังหรือดู
หรือดูตามที่
กาหนดได้อย่าง
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน กาหนดได้ไม่ชัดเจน
ตามที่กาหนดไม่ได้
กาหนดได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน
ชัดเจนและมั่นใจ
๒. พูดถ่ายทอด
พูดถ่ายทอดความคิด พูดถ่ายทอดความคิด
พูดถ่ายทอดความคิด พูดถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึก ความรู้สึกและทัศนะ ความรู้สึกและทัศนะจาก ความรู้สึกและทัศนะ
ความคิดความรู้สึก
และทัศนะของ
จากสารที่อ่าน ฟัง
สารที่อ่าน ฟังหรือดู
จากสารที่อ่าน ฟังหรือ และทัศนะจากสาร
ตนเองจากสาร
หรือดูตามที่กาหนดได้ ตามที่กาหนดได้อย่างมี ดูตามที่กาหนด โดยมี ที่อ่าน ฟังหรือดู
ที่อ่าน ฟังหรือดู
อย่างสมเหตุสมผล
เหตุผล
เหตุผล
ตามที่กาหนดไม่ได้
ตามที่กาหนดได้
ชัดเจนและมั่นใจ
ไม่เพียงพอ
๓. เขียนถ่ายทอด เขียนถ่ายทอดความรู้ เขียนถ่ายทอดความรู้
เขียนถ่ายทอดความรู้ เขียนถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจจากสารที่ ความเข้าใจจากสารที่
ความเข้าใจจากสารที่ ความรู้ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง อ่าน ฟังหรือดูตามที่ อ่าน ฟังหรือดูตามที่
อ่าน ฟังหรือดูตามที่ จากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดูตามที่
กาหนดได้อย่าง
กาหนดได้อย่างถูกต้อง กาหนดได้อย่างถูกต้อง หรือดูตามที่กาหนด
กาหนดได้
ถูกต้องครบถ้วน มี ครบถ้วน มีข้อบกพร่อง ครบถ้วน มี
ไม่ได้
ข้อบกพร่องในการใช้ ในการใช้ภาษาวรรคตอน ข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอนและ และการเขียนคาตั้งแต่ ๓ ภาษา วรรคตอนและ
การเขียนคา
แห่งแต่
การเขียนคาตั้งแต่ ๖
ไม่เกิน ๒ แห่ง
ไม่เกิน ๕ แห่ง
แห่งขึ้นไป
๔. เขียนถ่ายทอด เขียนถ่ายทอดความรู้ เขียนถ่ายทอดความรู้
เขียนถ่ายทอดความรู้ เขียนถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึก ความเข้าใจจากสารที่ ความเข้าใจจากสารที่
ความเข้าใจจากสารที่ ความรู้ความเข้าใจ
และทัศนะของ
อ่าน ฟังหรือดูตามที่ อ่าน ฟังหรือดูตามที่
อ่าน ฟังหรือดูตามที่ จากสารที่อ่าน ฟัง
ตนเองจากสารที่
กาหนดได้อย่าง
กาหนดได้อย่างถูกต้อง กาหนดได้อย่างถูกต้อง หรือดูตามที่กาหนด
อ่าน ฟังหรือดูจาก ถูกต้องครบถ้วน มี ครบถ้วน มีข้อบกพร่อง ครบถ้วน มี
ไม่ได้
ที่กาหนดได้
ข้อบกพร่องในการใช้ ในการใช้ภาษาวรรคตอน ข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอนและ และการเขียนคาตั้งแต่ ๓ ภาษา วรรคตอนและ
การเขียนคา
แห่งแต่
การเขียนคาตั้งแต่ ๖
ไม่เกิน ๒ แห่ง
ไม่เกิน ๕ แห่ง
แห่งขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ ๒ พูดเจรจาต่อรอง
พฤติกรรมบ่งชี้

ดีเยี่ยม (๓)
๑. พูดเจรจา โน้ม พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่น
น้าวได้อย่าง
คล้อยตามได้สาเร็จ
เหมาะสมตาม
โดยไม่เกิดผลกระทบ
สถานการณ์เพื่อ
ต่อผู้อื่นทุก
ขจัดและลดปัญหา สถานการณ์
ความขัดแย้งต่างๆ
๒. พูดเจรจา
พูดเจรจาต่อรองเพื่อ
ต่อรองได้อย่าง
ยุติปัญหาได้ตาม
เหมาะสมตาม
ความต้องการทุก
สถานการณ์เพื่อ
สถานการณ์
ขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อย พูดโน้มน้าวได้สาเร็จ
พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่น
ตามได้สาเร็จในทุก
บางสถานการณ์
คล้อยตามไม่ได้
สถานการณ์ แต่เกิดผล
กระทบต่อผู้อื่นบาง
สถานการณ์
พูดเจรจาต่อรองเพื่อลด
ปัญหาได้ตามความ
ต้องการทุกสถานการณ์

พูดเจรจาต่อรองยุติ
พูดเจรจาต่อรอง
หรือลดปัญหาได้ในบาง ไม่ได้
สถานการณ์

ตัวชี้วัดที่ ๓ เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. รับรู้ข้อมูล
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ข่าวสารที่เป็น
เป็นประโยชน์จาก
ประโยชน์จากแหล่ง
เป็นประโยชน์จาก
ประโยชน์
แหล่งต่างๆ ได้ถูกต้อง ต่างๆ ได้ถูกต้องและ
แหล่งต่างๆ ตามที่
และเหมาะสมด้วย
เหมาะสมด้วยตนเองเป็น ได้รับมอบหมาย
ตนเองทุกครั้ง
บางครั้ง
๒. ตัดสินใจเลือก ตัดสินใจเลือกรับ
ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่ ตัดสินใจเลือกรับ
รับหรือไม่รับข้อมูล หรือไม่รับข้อมูล
รับข้อมูลข่าวสารจาก
หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมี ข่าวสารจากแหล่ง
แหล่งต่างๆ โดยระบุ
ข่าวสารจากแหล่ง
เหตุผล
ต่างๆ โดยระบุเหตุ เหตุผลได้อย่างสมเหตุ
ต่างๆ โดยระบุเหตุ
ผลได้อย่าง
สมผลเกือบทุกครั้ง
ผลได้อย่างสมเหตุ
สมเหตุสมผลทุกครั้ง
สมผลบางครั้ง
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
ไม่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์จากแหล่ง
ต่างๆ
ตัดสินใจเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่ง
ต่างๆ โดยไม่
คานึงถึงเหตุผล

ตัวชี้วัดที่ ๔ เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
๑. เลือกใช้วิธีการ เลือกใช้วิธีการสื่อสาร เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ไม่สามารถเลือกใช้
สื่อสารที่มี
ที่ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความเหมาะสม ได้โดยไม่เกิดผลกระทบ วิธกี ารสื่อสารได้
ประสิทธิภาพ โดย เหมาะสมและคุ้มค่า โดยไม่เกิดผลกระทบต่อ ต่อตนเองหรือสังคม
คานึงถึงผลกระทบ โดยไม่เกิดผลกระทบ ตนเองและสังคม
ที่มีต่อตนเองและ ต่อตนเองและสังคม
สังคม
พฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะที่ ๒ ความสามารถในการคิด
ตัวชี้วัดที่ ๑ คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)
พฤติกรรมบ่งชี้
๑. จาแนกข้อมูล
จัดหมวดหมู่
จัดลาดับ
ความสาคัญของ
ข้อมูลและ
เปรียบเทียบข้อมูล
ในบริบทที่เป็นสิ่ง
ใกล้ตัว
๒. เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่พบเห็นใน
บริบทที่เป็นสิ่งใกล้
ตัว
๓. ระบุ
รายละเอียด
คุณลักษณะและ
ความคิดรวบยอด
ของข้อมูลต่างๆ ที่
พบเห็นในบริบทที่
เป็นสิ่งใกล้ตัว

ดีเยี่ยม (๓)
มีพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้
๑. จาแนกข้อมูลได้
๒. จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้
๓. จัดลาดับความสาคัญ
ของข้อมูลได้
๔. เปรียบเทียบข้อมูลได้
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่างๆ กับ
เหตุการณ์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไปของจานวนครั้งที่
ปฏิบัติ
ระบุรายละเอียด
คุณลักษณะและความคิด
รวบยอดของข้อมูลต่างๆ
ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
และครบถ้วน

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
มีพฤติกรรมบ่งชี้
มีพฤติกรรมบ่งชี้
มีพฤติกรรมบ่งชี้
๓ พฤติกรรม
๒ พฤติกรรม
๑ พฤติกรรม
หรือไม่มีเลย

เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆ กับ
เหตุการณ์ที่พบเห็น
ในชีวิตประจาวันได้
ร้อยละ ๖๐-๗๙ ของ
จานวนครั้งที่ปฏิบัติ
ระบุรายละเอียด
คุณลักษณะและ
ความคิดรวบยอดของ
ข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็น
ในชีวิตประจาวันได้
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่างๆ กับ
เหตุการณ์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวันได้ ร้อย
ละ ๔๐-๕๙ ของ
จานวนครั้งที่ปฏิบัติ
ระบุรายละเอียด
คุณลักษณะและ
ความคิดรวบยอดของ
ข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็น
ในชีวิตประจาวันได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน
และไม่ครบถ้วน

เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆ กับ
เหตุการณ์ที่พบเห็น
ในชีวิตประจาวันได้
ร้อยละ ๔๐ ของ
จานวนครั้งที่ปฏิบัติ
ระบุรายละเอียด
คุณลักษณะและ
ความคิดรวบยอด
ของข้อมูลต่างๆ ที่
พบเห็นใน
ชีวิตประจาวันไม่ได้

ตัวชี้วัดที่ ๒ คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ)
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. คิดสังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล จัด
รวบรวมข้อมูล จัด รวบรวมข้อมูล จัด
เพื่อนาไปสู่การ
กระทาข้อมูลและนา
กระทาข้อมูลและนา กระทาข้อมูลและนา
สร้างองค์ความรู้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
หรือสารสนเทศ
หลอมรวม สรุปเป็นองค์ หลอมรวม สรุปเป็น หลอมรวมกันได้
ประกอบการ
ความรู้หรือสารสนเทศ
องค์ความรู้หรือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ เพื่อวางแผนประกอบการ สารสนเทศเพื่อ
ตนเองและสังคมได้ ตัดสินใจที่เกี่ยวกับตนเอง วางแผนประกอบการ
อย่างเหมาะสม
และสังคมได้
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ตนเองหรือสังคมได้
๒. คิดอย่าง
คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ง
คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ง คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ง
สร้างสรรค์เพื่อ
แปลกใหม่ในทางบวกที่ แปลกใหม่ในทางบวก แปลกใหม่ได้
นาไปสู่การสร้าง
ใช้หรือนาไปประยุกต์ใช้ ที่ใช้หรือนาไป
องค์ความรู้ใหม่
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ประยุกต์ใช้เพื่อ
หรือสารสนเทศ
และสังคมได้
ประโยชน์ต่อตนเอง
ประกอบการ
หรือสังคมได้
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม
๓. คิดอย่างมี
คิดแบบองค์รวมโดยใช้
คิดแบบองค์รวมโดย คิดแบบองค์รวมโดยใช้
วิจารณญาณเพื่อ เหตุผล หลักฐานเชิง
ใช้เหตุผล หลักฐาน เหตุผล หลักฐานเชิง
นาไปสู่การสร้าง
ตรรกะมาวิเคราะห์สิ่ง
เชิงตรรกะมา
ตรรกะมาวิเคราะห์สิ่ง
องค์ความรู้หรือ
ต่างๆ ให้แน่ชัดอย่าง
วิเคราะห์สิ่งต่างๆ
ต่างๆ แต่ไม่สมเหตุ
สารสนเทศ
สมเหตุสมผลและสรุป/ อย่างสมเหตุสมผลไม่ สมผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ ครอบคลุมทุกด้าน
ตัดสินใจเกี่ยวกับ เหมาะสมต่อตนเองและ
ตนเองและสังคมได้ สังคมได้
อย่างเหมาะสม

ปรับปรุง (๐)
รวบรวมข้อมูล จัด
กระทาข้อมูลและ
นาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาหลอมรวมกัน
ไม่ได้

คิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิง่ แปลกใหม่ใน
ทางบวกไม่ได้ หรือ
ประยุกต์นาไปใช้
ไม่ได้

คิดแบบองค์รวม
โดยใช้เหตุผล
หลักฐานเชิงตรรกะ
มาวิเคราะห์สิ่ง
ต่างๆ อย่างสมเหตุ
สมผลไม่ได้

สมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
๑. วิเคราะห์ปัญหา
๑.๑ ระบุปัญหาที่
ระบุปัญหาต่างๆ ที่เกิด ระบุปัญหาต่างๆ ที่ ระบุปัญหาต่างๆ ที่เกิด ระบุปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับตนเอง
ขึ้นกับตนเองที่ตรงกับ เกิดขึ้นกับตนเองที่
ขึ้นกับตนเองที่ตรงตาม เกิดขึ้นกับตนเอง
สภาพปัญหามากกว่า ตรงกับสภาพปัญหา สภาพปัญหา ๑ ปัญหา ไม่ได้หรือระบุ
๒ ปัญหา
๒ ปัญหา
ปัญหาได้แต่ไม่ตรง
กับสภาพปัญหา
๑.๒ ระบุปัญหาที่
ระบุปัญหาต่างๆ ที่เกิด ระบุปัญหาต่างๆ ที่ ระบุปัญหาต่างๆ ที่เกิด ระบุปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับบุคลใกล้
ขึ้นกับคนใกล้ตัวที่ตรง เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว ขึ้นกับคนใกล้ตัวที่ตรง เกิดขึ้นกับคนใกล้
ตัว
กับสภาพปัญหา
ที่ตรงกับสภาพปัญหา กับสภาพปัญหาได้ ๑ ตัวไม่ได้หรือระบุ
มากกว่า ๒ ปัญหา
ได้ ๒ ปัญหา
ปัญหา
ปัญหาได้แต่ไม่ตรง
กับสภาพปัญหา
๑.๓ ระบุสาเหตุของ ระบุสาเหตุของปัญหา ระบุสาเหตุของ
ระบุสาเหตุของปัญหา ระบุสาเหตุปัญหา
ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สอดคล้องกับปัญหา
ได้สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับปัญหา
ไม่ได้หรือระบุ
มากกว่า ๒ สาเหตุ
ปัญหา ๒ สาเหตุ
๑ สาเหตุ
สาเหตุได้แต่ไม่ตรง
กับสภาพปัญหา
๑.๔ จัดระบบข้อมูล จาแนกและจัด
จาแนกและจัด
จาแนกและจัด
จาแนกและจัด
๑.๔.๑ การจาแนก หมวดหมู่สาเหตุของ
หมวดหมู่สาเหตุของ หมวดหมู่สาเหตุของ
หมวดหมู่สาเหตุ
ปัญหาได้ถูกต้องทุก
ปัญหาได้ถูกต้อง ๒ ปัญหาได้ถูกต้อง ๑ ใน ของปัญหาไม่ได้
สาเหตุ
ใน ๓ สาเหตุ
๓ สาเหตุ
หรือไม่มีการจัด
หมวดหมู่
๑.๔.๒ การจัดลาดับ มีการจัดลาดับ
มีการจัดลาดับ
มีการจัดลาดับ
ไม่มีการจัดลาดับ
ความสาคัญสาเหตุของ ความสาคัญสาเหตุ
ความสาคัญสาเหตุของ ความสาคัญสาเหตุ
ปัญหาได้อย่าง
ของปัญหาได้อย่าง
ปัญหาได้อย่าง
ของปัญหาหรือจัด
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ สมเหตุสมผล ๒ ใน สมเหตุสมผล ๑ ใน ๓ ได้ไม่สมเหตุสมผล
๓ สาเหตุ
สาเหตุ
๑.๔.๓ เชื่อมโยง
แสดงการเชื่อมโยง
แสดงการเชื่อมโยง
แสดงการเชื่อมโยง
ไม่มีการแสดงการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง เชื่อมโยงความ
สาเหตุของปัญหาและ สาเหตุของปัญหา
สาเหตุของปัญหาและ สัมพันธ์ระหว่าง
ผลที่จะเกิดขึ้นได้ โดย และผลที่จะเกิดขึ้นได้ ผลที่จะเกิดขึ้นได้ โดย สาเหตุของปัญหา
มีข้อมูลสนับสนุนอย่าง โดยมีข้อมูลสนับสนุน มีข้อมูลสนับสนุนอย่าง และผลที่จะเกิดขึ้น
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ อย่างสมเหตุสมผล ๒ สมเหตุสมผล ๑ ใน ๓
ใน ๓ สาเหตุ
สาเหตุ

พฤติกรรมบ่งชี้
๑.๕ กาหนด
ทางเลือก
๑.๖ การตัดสินใจ
เลือกวิธีการ

๒. การวางแผนใน
การแก้ปัญหา

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
กาหนดทางเลือกใน
กาหนดทางเลือกใน กาหนดทางเลือกใน
กาหนดทางเลือกใน
การแก้ปัญหาที่มีความ การแก้ปัญหาที่มี
การแก้ปัญหาที่มีความ การแก้ปัญหาไม่ได้
เป็นไปได้มากกว่า ๒ ความเป็นไปได้ ๒ วิธี เป็นไปได้ ๑ วิธี
หรือไม่มีความเป็น
วิธี
ไปได้
ตัดสินใจเลือกวิธีการ ตัดสินใจเลือกวิธีการ ตัดสินใจเลือกวิธีการ ตัดสินใจเลือก
แก้ปัญหาโดยพิจารณา แก้ปัญหาโดย
แก้ปัญหาโดยพิจารณา วิธีการแก้ปัญหา
ข้อดีและข้อจากัด ซึ่ง พิจารณาข้อดีและ
ข้อดีและข้อจากัด ซึ่ง โดยไม่พิจารณา
ไม่เกิดผลกระทบ
ข้อจากัด ซึ่งไม่
ไม่เกิดผลกระทบ
ข้อดีและข้อจากัด
ในทางลบกับตนเอง
เกิดผลกระทบในทาง ในทางลบกับตนเอง
ทาให้เกิดผลกระทบ
และผู้อื่น
ลบกับตนเองและ
และผู้อื่น ๒ ประเด็น ในทางลบกับตนเอง
ผู้อื่นไม่เกิน ๑
และผู้อื่นมากกว่า
ประเด็น
๒ ประเด็น
มีการวางแผนในการ มีการวางแผนในการ มีการวางแผนในการ ไม่มีการวางแผนใน
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล แก้ปัญหาโดยใช้
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล การแก้ปัญหา
และรายละเอียด
ข้อมูลและ
และรายละเอียด
ประกอบการวางแผน รายละเอียด
ประกอบการวางแผน
มีขั้นตอนของแผนงาน ประกอบการวางแผน
อย่างชัดเจนและมี
มีขั้นตอนของ
ข้อมูลเพียงพอ
แผนงาน

๓. การดาเนินการ
แก้ปัญหา
๓.๑ การปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามแผนการ
แผน
แก้ปญ
ั หาที่กาหนดไว้
ทุกขั้นตอน มีข้อมูล
สนับสนุนครบถ้วน
สมบูรณ์
๓.๒ การตรวจสอบ มีการตรวจสอบ
ทบทวนแผน
ทบทวนแผนและมีการ
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องครบถ้วน
สมบูรณ์
๓.๓ การบันทึกผล บันทึกผลการ
การปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
และมีความชัดเจน
๔. สรุปผลและ
มีการสรุปผลและจัดทา
รายงาน
รายงานอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ชัดเจน

ปฏิบัติตามแผนการ
แก้ปัญหาที่กาหนดไว้
๒ ใน ๓ ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุน
สมบูรณ์
มีการตรวจสอบ
ทบทวนแผน และมี
การแก้ไขข้อบกพร่อง
แต่ไม่สมบูรณ์

ปฏิบัติตามแผนการ
แก้ปัญหาที่กาหนดไว้
๑ ใน ๓ ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุน
สมบูรณ์
มีการตรวจสอบ
ทบทวนแผน

ไม่มีการปฏิบัติตาม
แผนการแก้ปัญหา
ที่วางไว้

บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
แต่ไม่ค่อยชัดเจน
มีการสรุปผลและ
จัดทารายงาน

มีการบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานไม่ครบ
ทุกขั้นตอน
มีการสรุปผลการ
ดาเนินงานแต่ไม่ได้
จัดทารายงาน

ไม่มีการบันทึกผล
การปฏิบัติงาน

ไม่มีการตรวจสอบ
ทบทวน

ไม่มีการสรุปและ
รายงานผล

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา
พฤติกรรมบ่งชี้
๑. ผลลัพธ์ของ
การแก้ปัญหา

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิด ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิด
การแก้ปัญหามีความ
จากการแก้ปัญหามี จากการแก้ปัญหามี
ถูกต้องเหมาะสมบน
ความถูกต้อง
ความถูกต้องเหมาะสม
พื้นฐานของหลักเหตุผล เหมาะสมบนพื้นฐาน บนพื้นฐานของหลัก
และคุณธรรมอย่างน้อย ของหลักเหตุผลและ เหตุผลและคุณธรรม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของ คุณธรรมอย่างน้อย อย่างน้อยร้อยละ
ปัญหาที่แก้ไข
ร้อยละ ๗๐-๗๙
๕๐-๖๙ ของปัญหา
ของปัญหาที่แก้ไข
ที่แก้ไข

สมรรถนะที่ ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๑ นากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. นาความรู้
ชิ้นงาน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ชิ้นงาน/สิ่งของ/
ชิ้นงาน/สิ่งของ/
ทักษะและ
ที่สร้าง สะท้อนถึงการ เครื่องใช้ที่สร้าง
เครื่องใช้ที่สร้าง
กระบวนการที่
นาหลักการ ความรู้
สะท้อนถึงการนา
นามาใช้แก้ปัญหาใน
หลากหลายมา
ทักษะกระบวนการที่
หลักการ ความรู้
การดาเนินชีวิต
สร้างชิ้นงาน/
หลากหลาย สามารถ
ทักษะกระบวนการที่ ประจาวันได้แต่ไม่
สิ่งของ/เครื่องใช้
นามาใช้แก้ปัญหาในการ หลากหลาย
สะท้อนถึงการนา
และสามารถนามา ดาเนินชีวิตประจาวันได้ สามารถนามาใช้
กระบวนการ ความรู้
แก้ปัญหาในการ
เหมาะสมและมีคุณภาพ แก้ปัญหาในการ
ที่หลากหลายมาใช้
ดาเนิน
ดาเนินชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวันได้
ได้เหมาะสม
อย่างเหมาะสม

ปรับปรุง (๐)
ผลงาน/ชิ้นงานที่
เกิดจากการ
แก้ปัญหามีความ
ถูกต้องเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลัก
เหตุผลและ
คุณธรรมอย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ ลงมา
ของปัญหาที่แก้ไข

ปรับปรุง (๐)
ชิ้นงาน/สิ่งของ/
เครื่องใช้ที่สร้างไม่
สามารถนามาใช้
แก้ปัญหาในการ
ดาเนินชีวิต
ประจาวันได้

ตัวชี้วัดที่ ๒ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
พฤติกรรมบ่งชี้
๑. มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร

๒. เชื่อมโยง
ความรู้

๓. มีวิธีการใน
การศึกษาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อขยาย
ประสบการณ์ไปสู่
การเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามความสนใจ

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
สืบค้นความรู้ ข้อมูล
สืบค้นความรู้ ข้อมูล สืบค้นความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ ข่าวสารจากแหล่ง
ข่าวสารจากแหล่ง
ต่างๆและได้ข้อมูลอ้างอิง เรียนรู้ต่างๆและได้
เรียนรู้ต่างๆและได้
จากแหล่งเรียนรู้มากกว่า ข้อมูลอ้างอิงจาก
ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่ง
๓ รายการ ภายในเวลา แหล่งเรียนรู้มากกว่า เรียนรู้มากกว่า ๑
ที่กาหนด
๒ รายการ ภายใน รายการ ภายในเวลาที่
เวลาที่กาหนด
กาหนด
มีการจัดกลุ่มความรู้
มีการจัดกลุ่มความรู้ มีการจัดกลุ่มความรู้
ข้อมูล ข่าวสารที่ได้จาก ข้อมูล ข่าวสารที่ได้ ข้อมูล ข่าวสารที่ได้
การสืบค้น จาแนกเป็น จากการสืบค้น
จากการสืบค้น หรือมี
ประเด็นความรู้เดิมกับ
จาแนกเป็นประเด็น การนาเสนอประเด็นที่
ประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ ความรู้เดิมกับ
เป็นสาระสาคัญได้ของ
หรือนาเสนอประเด็นที่ ประเด็นที่เป็นความรู้ ความรู้ ข้อมูล
เป็นสาระสาคัญได้อย่าง ใหม่หรือนาเสนอ
ข่าวสาร แต่ไม่มีการ
สอดคล้องน่าเชื่อถือทุก ประเด็นที่เป็น
จาแนกประเด็นความรู้
ประเด็น
สาระสาคัญได้อย่าง เดิมกับประเด็นที่เป็น
สอดคล้องน่าเชื่อถือ ความรู้ใหม่
บางประเด็น
สืบค้นความรู้ ข้อมูล
สืบค้นความรู้ ข้อมูล สืบค้นความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มเติมจากการ ข่าวสารเพิ่มเติมจาก ข่าวสารเพิ่มเติมจาก
เรียนรู้ในบทเรียน ใน
การเรียนรู้ในบทเรียน การเรียนรู้ในบทเรียน
ประเด็นที่สนใจด้วย
ในประเด็นที่สนใจ
โดยการสอบถามครู
วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยวิธีการที่
หรือผู้รู้เพื่อให้ได้
และนาเสนอผลการ
หลากหลายแต่ไม่มี
คาตอบโดยเร็ว
สืบค้นเป็นองค์ความรู้
การนาเสนอผลการ
เพิ่มเติมจากบทเรียน
สืบค้นเป็นองค์ความรู้
เพิ่มเติมจากบทเรียน

ปรับปรุง (๐)
คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่นหรือไม่มีข้อมูล
จากการสืบค้น
ข้อมูล ข่าวสาร
จากแหล่งเรียนรู้
คัดลอก ข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่มีความ
แตกต่างจาก
ต้นฉบับ

ไม่ปรากฏ
พฤติกรรมที่แสดง
ถึงความต้องการใน
การเรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ ๓ ทางานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. ทางานด้วย
ปฏิบัติงานของตนโดย
ปฏิบัติงานของตนเอง ปฏิบัติงานของตนเอง
ตนเองได้สาเร็จ
ตนเองได้สาเร็จ
ได้สาเร็จโดยมีผู้
โดยมีผู้อื่นช่วยเหลือจน
แนะนา
สาเร็จ
๒. ทางานร่วมกับ แสดงความคิดเห็นของ
แสดงความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสามารถแสดง ตนเอง รับฟังความ
ของตนเอง รับฟัง
ผู้อื่นเมื่อทางานร่วมกับ
ความคิดเห็นและ คิดเห็นของผู้อื่น
ความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้อื่น
ยอมรับความ
สนับสนุนความคิดเห็น
เมื่อทางานร่วมกับ
คิดเห็นผู้อื่น
ของผู้อื่นด้วยกิริยาวาจาที่ ผู้อื่น
สุภาพและให้เกียรติเมื่อ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
๓. เห็นคุณค่าของ มีผลงานหรือการ
มีผลงานหรือการ
มีผลงานหรือการ
การมีชีวิตและ
แสดงออกที่สะท้อนถึง
แสดงออกที่สะท้อน แสดงออกที่สะท้อนถึง
ครอบครัวที่อบอุ่น ความภาคภูมิใจของ
ถึงความภาคภูมิใจใน ความภาคภูมิใจใน
เป็นสุข
ตนเอง โดยระบุประเด็น ครอบครัวของตนเอง ครอบครัวของตนเอง
ที่ประทับใจ ดังนี้
๒ ประเด็น
๑ ประเด็น
๑. งานที่ช่วยแบ่งเบา
ภาระในครอบครัว
๒. ตั้งใจเรียนหนังสือโดย
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างสาเร็จ
๓. แสดงออกถึงความรัก
ความกตัญญูของ
ผู้ปกครองในโอกาสที่
เหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
ปฏิบัติงานของ
ตนเองไม่สาเร็จ
มีพฤติกรรมที่ไม่
สนใจรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเมื่อ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

ผลงานหรือการ
แสดงออกไม่
สะท้อนถึงความ
ภาคภูมิใจใน
ครอบครัวของ
ตนเอง

ตัวชี้วัดที่ ๔ จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
๑. รับรู้สาเหตุและ รับรู้ปัญหา/ความขัดแย้ง รับรู้ปัญหา/ความ
รับรู้ปัญหา/ความ
ไม่ยอมรับปัญหา
จัดการแก้ปัญหา/ ที่กาลังประสบ สามารถ ขัดแย้งที่กาลัง
ขัดแย้งที่กาลังประสบ ความขัดแย้งที่
ความขัดแย้งได้
แก้ไขปัญหา ยุติความ
ประสบ สามารถ
ลดปัญหา ลดความ
ประสบ
ประสบความสาเร็จ ขัดแย้งได้สาเร็จด้วย
แก้ไขปัญหา ลด
ขัดแย้งโดยการให้ผู้อื่น
ตนเองโดยใช้วิธีการเชิง ความขัดแย้งได้ด้วย ช่วยเหลือ
บวก
ตนเองโดยใช้วิธีการ
เชิงบวก
ตัวชี้วัดที่ ๕ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อ ม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. ติดตาม
ติดตามข่าวสารความ
ติดตามข่าวสารความ ติดตามข่าวสารจากสื่อ
ข่าวสาร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
เปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งพิมพ์ แล้วนาเสนอ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และวิทยาการใหม่ๆ ทุก สังคมและวิทยาการ ให้เพื่อนๆ รับรู้ตามที่
ของสังคม
ด้านจากสื่อที่หลากหลาย ใหม่ๆ ที่เป็น
ครูกาหนด
แล้วนามาเสนอ สนทนา ประโยชน์ต่อการ
แลกเปลี่ยนความคิดกับ เรียนจากสื่อ แล้ว
บุคลอื่นหรือผู้รู้อย่าง
นามาเสนอให้เพื่อนๆ
สม่าเสมอ
รับรู้อย่างสม่าเสมอ
๒. เข้าใจ ยอมรับ เข้าใจ ยอมรับและ
ยอมรับความ
รับรู้ความเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวต่อการ ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงทาง เปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคม สิ่งแวดล้อม ดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่น
สังคมสภาพ
สิ่งแวดล้อม ดารงตนอยู่ ดารงตนอยู่ร่วมกับ
ในสังคมได้
แวดล้อมอย่าง
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มี ผู้อื่นในสังคมที่มีการ
เหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
เปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสมกับวัฒนธรรม เหมาะสมกับ
ไทย
วัฒนธรรมไทย

ปรับปรุง (๐)
ไม่สนใจการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุบัน
ใดๆ

ไม่รับรู้ความ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม สภาพ
แวดล้อมหรือดารง
ตนตามกระแส
สังคมที่
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดที่ ๖ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. รู้จักป้องกัน
เป็นผู้มีพฤติกรรมต่อไปนี้ เป็นผู้มีพฤติกรรม
เป็นผู้มีพฤติกรรม ตาม
หลีกเลี่ยง
1. ดูแลสุขภาพร่างกาย ตามข้อ 1-4 และ ข้อ ข้อ 1-4
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ ของตนตามหลักของสุข 5 หรือข้อ 6 หรือข้อ
การเกิดปัญหา
บัญญัติ
7 ข้อใดข้อหนึ่ง
สุขภาพการล่วง
2. ไม่ใช้สารเสพติดใดๆ
ละเมิดทางเพศ
ทั้งสิ้น
อุบัติเหตุ สารเสพ 3. ไม่ก่อเหตุที่นาไปสู่การ
ติดและความ
ทะเลาะวิวาทและความ
รุนแรง
รุนแรง
4. ไม่มีพฤติกรรมทางเพศ
5. ประเมินสถานการณ์
คาดคะเนความเสี่ยงใน
สถานการณ์ต่างๆ อยู่
เสมอ
6. มีความยืดหยุ่นทาง
ความคิด
7. มีสุขภาพจิตที่ดี มี
มุมมองเชิงบวก
๒. จัดการกับ
ควบคุมอารมณ์ โดยไม่ ควบคุมอารมณ์ โดย ควบคุมอารมณ์ โดยไม่
อารมณ์และความ แสดงความฉุนเฉียว
ไม่แสดงความ
แสดงความฉุนเฉียว
เครียดได้ด้วย
หรือไม่พอใจด้วยคาพูด ฉุนเฉียวหรือไม่พอใจ หรือไม่พอใจด้วยคาพูด
วิธีการที่เหมาะสม กิริยาอาการต่อหน้าผู้อื่น ด้วยคาพูด กิริยา
กิริยาอาการต่อหน้า
ใช้เวลาว่างในการปฏิบัติ อาการต่อหน้าผู้อื่น ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ใช้เวลาว่างเพื่อผ่อน ท้วงติง
เพื่อผ่อนคลายความ
คลายความเครียด
เครียดได้

ปรับปรุง (๐)
เป็นผู้มีพฤติกรรม
ไม่ครบตามข้อ 1-4

ควบคุมอารมณ์
ความรู้สึก ของ
ตนเองไม่ได้แสดง
อารมณ์ ความรู้สึก
ของตนเองอย่าง ไม่
เหมาะสม

สมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ ๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพั ฒนาตนเองและสั งคม
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. เลือกและใช้
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ เลือกและใช้
ใช้เทคโนโลยีในการ
เทคโนโลยีในการ เหมาะสมในการการ
เทคโนโลยีที่
การสืบค้น ค้นคว้า
เรียนรู้อย่าง
สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม เหมาะสม ในการการ รวบรวมความรู้ได้ด้วย
สร้างสรรค์และมี
สรุปความรู้ได้ด้วย
สืบค้นค้นคว้า
ตนเองอย่างถูกต้อง
คุณธรรม
รูปแบบของตนเองอย่าง รวบรวม ความรู้ได้
สร้างสรรค์
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง
๒. เลือกและใช้
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ เลือกและใช้
ใช้เทคโนโลยีที่
เทคโนโลยีในการ เหมาะสมในการรับและ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการรับ
สื่อสารอย่าง
ส่งสาร ที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมในการรับ และส่งสาร ให้ผู้อื่น
สร้างสรรค์และมี
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ด้วย
และส่งสาร ให้ผู้อื่น เข้าใจได้ด้วยตนเอง
คุณธรรม
ตนเองอย่างถูกต้องและ เข้าใจได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้อง
ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
อย่างถูกต้องและไม่
ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
๓. เลือกและใช้
เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ เลือกและใช้
ใช้เทคโนโลยีที่
เทคโนโลยีในการ เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอน เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อลด
ทางานและ
และเวลาในการทางาน เหมาะสมเพื่อลด
ขั้นตอนและเวลาใน
นาเสนอผลงาน
และนาเสนอผลงานที่เป็น ขั้นตอนและเวลาใน การทางาน และ
อย่างสร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วย การทางาน และ
นาเสนอผลงานได้ด้วย
และมีคุณธรรม
ตนเองอย่างถูกต้อง
นาเสนอผลงานได้
ตนเองอย่างถูกต้อง
แปลกใหม่ น่าสนใจและ ด้วยตนเองอย่าง
ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ถูกต้อง และไม่ทาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน
๔. การเลือกและ เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ เลือกและใช้
ใช้เทคโนโลยีที่
ใช้เทคโนโลยี ใน
เหมาะสมในการ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการ
การแก้ปัญหาอย่าง แก้ปัญหาของตนเองและ เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
สร้างสรรค์
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์โดย แก้ปัญหาของตนเอง โดยไม่ทาให้ผู้อื่น
และมีคุณธรรม
ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
อย่างสร้างสรรค์
เดือดร้อน
โดยไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
ใช้เทคโนโลยี ใน
การสืบค้น ค้นคว้า
รวบรวมความรู้ได้
โดยมี ผู้แนะนา
หรือลอกเลียนแบบ
ผู้อื่น
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการรับ
และส่งสารให้ผู้อื่น
เข้าใจโดยมี ผู้
แนะนาหรือควบคุม
ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ลดขั้นตอนและ
เวลาในการทางาน
นาเสนอผลงานได้
โดยมีผู้แนะนาหรือ
ควบคุม

ใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหา โดย มี ผู้
แนะนาหรือควบคุม

ตัวชี้วัดที่ ๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
พฤติกรรมบ่งชี้
๑. กาหนดปัญหา
หรือความต้องการ
๒. รวบรวมข้อมูล

๓. ออกแบบและ
ปฎิบัติการ

๔. ประเมินผล

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ระบุปัญหาหรือความ
ระบุปัญหาหรือความ ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการได้ชัดเจน
ต้องการได้ชัดเจน แต่ ต้องการได้
ครอบคลุมและตรงกับ
ไม่ครอบคลุมกับงาน
งานที่ทา
ที่ทา
ใช้เทคโนโลยีรวบรวม
ใช้เทคโนโลยีรวบรวม ใช้เทคโนโลยีรวบรวม
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ข้อมูลได้ถูกต้องตรง ข้อมูลได้ถูกต้องแต่ไม่
น่าเชื่อถือตรงกับปัญหา กับปัญหาหรือความ เพียงพอที่จะนามา
หรือความต้องการเพียง ต้องการ เพียง
ใช้งาน
พอที่จะนามาใช้งาน
พอที่จะนามาใช้งาน
ใช้เทคโนโลยีในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ ใช้เทคโนโลยีในการ
ออกแบบและแก้ปัญหา ออกแบบและ
ออกแบบและแก้ปัญหา
หรือความต้องการ และ แก้ปัญหาหรือ
หรือความต้องการและ
ปฏิบัติการตามที่
ความต้องการ และ ปฏิบัติการตามที่
ออกแบบไว้ได้สาเร็จ ทุก ปฏิบัติการตามที่
ออกแบบไว้ได้สาเร็จ
ขั้นตอน
ออกแบบไว้ได้สาเร็จ บางขั้นตอน
เกือบทุกขั้นตอน
ใช้เทคโนโลยีในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ ใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลจนเกิด
ประมวลผลจนเกิด
ประมวลผลจนเกิด
ชิ้นงาน/ภาระงานที่
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน แต่
สามารถแก้ปัญหาหรือ
ที่สามารถแก้ปัญหา ไม่สามารถแก้ปัญหา
ความต้องการได้อย่างมี หรือความต้องการได้ หรือความต้องการได้
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุง (๐)
ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการไม่ได้
ใช้เทคโนโลยี
รวบรวมข้อมูล
ได้ไม่ตรงกับปัญหา
หรือความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ออกแบบและ
แก้ปัญหาหรือความ
ต้องการได้ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติการ
ตามที่ออกแบบได้
ไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
ประเมินผลและ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คือ นาผลการประเมินในแต่ละข้อรายการของพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ข องแต่ ล ะ
สมรรถนะมารวมกัน แล้วแปลงเป็นคะแนนร้อยละ เพื่อเตรียมที่จะนาไปประมวลผลต่อไป โดยมี สู ต รในการค านวณ
ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การตัดสิน
๑. เกณฑ์ก ารตัด สิน รายสมรรถนะ เกณฑ์การตัดสินรายสมรรถนะและการแปลความหมายในแต่ ล ะ
สมรรถนะได้แบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และดี โดยในแต่ ล ะระดั บ คุ ณภาพมี เ กณฑ์ ใ น
การตัดสินดังต่อไปนี้
ระดับคุณภาพ
ดีมาก/ผ่านขั้นสูง
ดี/ผ่าน
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
มีคะแนนระหว่างร้อยละ 40-74
มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 40

๒. เกณฑ์การตัดสินสมรรถนะในภาพรวม นาคะแนนที่ได้ในแต่ละสมรรถนะมาคานวณหาคะแนนเฉลี่ ย
ในภาพรวมของทุกสมรรถนะ (ผลรวมของคะแนนในทุกสมรรถนะหารด้วยจ านวนสมรรถนะ) และน าไปเที ย บกั บ
เกณฑ์ในการตัดสิน ดังต่อไปนี้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
มีผลการประเมินในระดับดี/ผ่าน ครบทั้ง 5 สมรรถนะ
ดีเยี่ยม
มีผลการประเมินในระดับดี/ผ่าน 4 สมรรถนะ
ดี
มีผลการประเมินในระดับดี/ผ่าน 3 สมรรถนะ
พอใช้
มีผลการประเมินในระดับดี/ผ่าน 1- 2 สมรรถนะ
ปรับปรุง

เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (Rubric)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะสาคั ญของผู้ เรียน (Rubric)
สมรรถนะที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกและทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
ไม่สามารถพูด
๑. พูดถ่ายทอด
พูดถ่ายทอดความรู้
พูดถ่ายทอดความรู้ความ พูดถ่ายทอดความรู้
ความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจจากสารที่ เข้าใจจากสาร ที่อ่าน ฟัง ความเข้าใจ จากสารที่ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจจากสาร
จากสารที่อ่านฟัง อ่าน ฟัง ดูด้วยภาษา หรือดูด้วยภาษาของ
อ่าน ฟังหรือดูด้วย
ที่อ่าน ฟัง หรือดูด้วย
หรือดูด้วยภาษา
ของตนเองได้อย่าง
ตนเองได้อย่างชัดเจนแต่ ภาษาของตนเองได้
ภาษาของตนเองได้
ของตนเองได้
คล่องแคล่วชัดเจน
ขาดความคล่องแคล่ว
บ้าง
๒. พูดถ่ายทอด
พูดถ่ายทอดความคิด พูดถ่ายทอดความคิด
พูดถ่ายทอดความคิด พูดถ่ายทอดความคิด
ความคิดความรู้สึก ความรู้สึกและทัศนะ ความรู้สึก และทัศนะ
ความรู้สึก และทัศนะ ความรู้สึกและทัศนะ
และทัศนะของ
จากสารที่อ่านฟังหรือ จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู จากสารที่อ่าน ฟัง หรือ จากสารที่อ่าน ฟัง
ตนเองจากสารที่
ดูตามที่กาหนดได้
ตามที่กาหนดได้อย่างมี ดู ด้วยภาษาของตนเอง หรือดู ตามแบบ
อ่าน ฟังหรือดูด้วย สมเหตุสมผล คล่อง- เหตุผล ด้วยภาษา
ได้บ้าง และมีเหตุผลไม่
ภาษาของตนเองได้ แคล่ว ชัดเจนด้วย
ของตนเองได้
เพียงพอ
ภาษาของตนเองได้
๓. เขียนถ่ายทอด เขียนถ่ายทอดความรู้ เขียนถ่ายทอดความรู้
เขียนถ่ายทอดความรู้ เขียนถ่ายทอดความรู้
ความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจจากสารที่ ความเข้าใจจากสารที่
ความเข้าใจจากสารที่ ความเข้าใจจากสาร
จากสารที่อ่านฟัง อ่าน ฟัง ดูด้วยภาษา อ่าน ฟัง ดูด้วยภาษาของ อ่าน ฟัง ดูด้วยภาษา ที่อ่านฟังหรือดูตาม
หรือดูด้วยภาษา
ของตนเองได้ใจความ ตนเองได้ใจความสาคัญ ของตนเองได้ใจความ แบบ
ของตนเองได้
ครอบคลุมครบถ้วน เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่
สาคัญเป็นบางส่วนและ
และถูกต้องตาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ และมี มีข้อบกพร่องในการใช้
หลักการใช้ภาษา
ข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอน และ
ภาษาวรรคตอนและการ การเขียนคาตั้งแต่ 3
เขียนคาไม่เกิน 2 แห่ง
แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง
๔. เขียนถ่ายทอด เขียนถ่ายทอด
เขียนถ่ายทอดความคิด เขียนถ่ายทอดความคิด เขียนถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก
ความคิดความรู้สึก ความคิด ความรู้สึก ความรู้สึกและทัศนะของ ความรู้สึกและทัศนะ
และทัศนะของ
และทัศนะของตนเอง ตนเองจากสารที่อ่าน ฟัง ของตนเองจากสารที่ และทัศนะของ
ตนเองจากสารที่อ่าน
ตนเองจากสารที่
จากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดู ด้วยภาษาของ
อ่าน ฟัง หรือดูด้วย
อ่าน ฟังหรือดูด้วย หรือดูด้วยภาษาของ ตนเองได้ใจความสาคัญ ภาษาของตนเอง ได้ใจ ฟังหรือดูตามแบบ
ภาษาของตนเองได้ ตนเองได้ใจความ
เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่
ความสาคัญเป็น
ครอบคลุมครบถ้วน ครบถ้วนสมบูรณ์และมี บางส่วนและมีข้อ
และถูกต้องตาม
ข้อบกพร่องในการใช้
บกพร่องในการใช้
หลักการใช้ภาษา
ภาษา วรรคตอนและ
ภาษาวรรคตอน และ
การเขียนคาไม่เกิน 2
การเขียนคาตั้งแต่ 3
แห่ง
แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๒ พูดเจรจาต่อรอง
พฤติกรรมบ่งชี้
๑. พูดเจรจา
โน้มน้าวได้อย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
๒. พูดเจรจา
ต่อรองได้อย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
พูดเจรจาโน้มน้าวทา พูดเจรจาโน้มน้าวทาให้ พูดเจรจาโน้มน้าวทาให้
ให้ผู้อื่นคล้อยตามใน ผู้อื่นคล้อยตามใน
ผู้อื่นคล้อยตามใน
วัตถุประสงค์ที่เป็น
วัตถุประสงค์ที่เป็น
วัตถุประสงค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อตนเองและ ประโยชน์ต่อตนเองได้
และสังคมได้สาเร็จทุก สังคมได้สาเร็จบาง
สาเร็จ
สถานการณ์
สถานการณ์
พูดเจรจาต่อรอง ทา พูดเจรจาต่อรอง ทาให้ พูดเจรจาต่อรอง ทาให้
ให้ผู้อื่นคล้อยตามใน ผู้อื่นคล้อยตามใน
ผู้อื่นคล้อยตามใน
วัตถุประสงค์ที่เป็น
วัตถุประสงค์ที่เป็น
วัตถุประสงค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อตนเองและ ประโยชน์ต่อตนเองได้
และสังคมได้สาเร็จทุก สังคมได้สาเร็จบาง
สาเร็จ
สถานการณ์
สถานการณ์

ปรับปรุง (๐)
พูดเจรจาโน้มน้าว
ให้ผู้อื่นคล้อยตาม
ไม่สาเร็จ

พูดเจรจาต่อรองให้
ผู้อื่นคล้อยตามไม่
สาเร็จ

ตัวชี้วัดที่ ๓ เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. รับรู้ข้อมูล
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ข่าวสารที่เป็น
เป็นประโยชน์จาก
ประโยชน์จากแหล่ง
เป็นประโยชน์จาก
ประโยชน์
แหล่งต่าง ๆ ได้
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องและ
แหล่งต่างๆ ตามที่ผู้อื่น
ถูกต้องและเหมาะสม เหมาะสมด้วยตนเองเป็น ชี้แนะ
ด้วยตนเองทุกครั้ง
บางครั้ง
๒. ตัดสินใจเลือก ตัดสินใจเลือกรับ
ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่ ตัดสินใจเลือกรับ
รับหรือไม่รับข้อมูล หรือไม่รับข้อมูล
รับข้อมูลข่าวสาร โดย
หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมี ข่าวสาร โดย คานึงถึง คานึงถึงประโยชน์ที่มีต่อ ข่าวสาร โดย คานึงถึง
เหตุผล
ประโยชน์ที่มีต่อการ การพัฒนาตนเอง และ ประโยชน์ที่มีต่อการ
พัฒนาตนเอง และ
ส่วนรวมอย่างมีเหตุผล
พัฒนาตนเอง หรือ
ส่วนรวมอย่างมี
ประกอบเป็นบางครั้ง
ส่วนรวม โดยมีเหตุผล
เหตุผลประกอบใน
ประกอบบางครั้ง
ทุก ๆ ครั้ง
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
รับข้อมูลข่าวสาร
ทุกประเภทโดยไม่
จาแนกแยกแยะ
ตัดสินใจเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร ตามความ
ต้องการของตนเอง
โดยไม่ไตร่ตรอง

ตัวชี้วัดที่ ๔ เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
พฤติกรรมบ่งชี้
๑. เลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดย
คานึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อตนเองและ
สังคม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่
ที่เหมาะสมและคุ้มค่า เหมาะสมและคุ้มค่ากับ เหมาะสม กับลักษณะ
กับลักษณะข้อมูล
ลักษณะข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารโดย
ข่าวสารโดยคานึงถึง โดยคานึงถึงผลที่จะ
คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ผลที่จะเกิดขึ้นต่อ
เกิดขึ้นต่อตนเองและ
ต่อตนเองหรือสังคม
ตนเองและสังคมทุ
สังคมเป็นบางครั้ง
ครั้ง

ปรับปรุง (๐)
เลือกใช้วิธีการ
สื่อสารกับลักษณะ
ข้อมูลข่าวสารโดย
ไม่คานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นต่อตนเอง
และสังคม

สมรรถนะที่ ๒ ความสามารถในการคิด
ตัวชี้วัดที่ ๑ คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. จาแนก จัด
มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3
มีพฤติกรรมบ่งชี้ 2
หมวดหมู่จัดลาดับ 1. จาแนกข้อมูลได้ พฤติกรรมในบริบทของ พฤติกรรมในบริบท
ความสาคัญและ
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล การดาเนินชีวิต
ของการดาเนินชีวิต
เปรียบเทียบข้อมูล ได้
ประจาวันได้อย่าง
ประจาวันได้อย่าง
ในบริบทของการ 3. จัดลาดับ
เหมาะสมสอดคล้องกับ เหมาะสมสอดคล้องกับ
ดาเนินชีวิต
ความสาคัญของ
ความเป็นจริง
ความเป็นจริง
ประจาวัน
ข้อมูลได้
4. เปรียบเทียบข้อมูล
ได้ในบริบทของการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความ
เป็นจริง
๒. หาความ
ระบุความสัมพันธ์ของ ระบุความสัมพันธ์ของ
ระบุความสัมพันธ์ของ
สัมพันธ์ของส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ
ส่วนประกอบต่างๆ ของ ส่วนประกอบต่างๆ
ประกอบต่าง ๆ
ของข้อมูลและ
ข้อมูลและสามารถ
ของข้อมูล ได้ถูกต้อง
ของข้อมูลที่พบเห็น สามารถเชื่อมโยงกับ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ แต่ไม่สามารถเชื่อม
ในบริบทของการ เหตุการณ์ที่พบเห็นใน พบเห็นในชีวิตประจาวัน โยงกับ เหตุการณ์ที่พบ
ดาเนินชีวิต
ชีวิตประจาวันได้
ได้ถูกต้อง
เห็นในชีวิตประจาวัน
ประจาวัน
ถูกต้องครบถ้วน
ได้
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
มีพฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง
หรือไม่ปรากฏ
พฤติกรรมใดเลย

ไม่สามารถระบุ
ความสัมพันธ์
ของส่วนประกอบ
ต่างๆ ของข้อมูล
และไม่สามารถ
เชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์ที่พบเห็น
ในชีวิตประจาวันได้

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๓. สามารถระบุ ระบุหลักการสาคัญ ระบุหลักการสาคัญ
ระบุหลักการสาคัญ
หลักการสาคัญ
แนวคิดหรือความรู้ที่ แนวคิดหรือความรู้ที่
แนวคิดหรือความรู้ที่
แนวคิดหรือความรู้ ปรากฏในข้อมูล
ปรากฏในข้อมูลต่าง ๆ ที่ ปรากฏในข้อมูลต่าง ๆ
ที่ปรากฏในข้อมูล ต่าง ๆ ที่พบเห็นใน
พบเห็นในบริบทของการ ที่พบเห็นในบริบท
ที่พบเห็นในบริบท บริบทของการดาเนิน ดาเนินชีวิตประจาวัน
ของการดาเนิน
ของการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
อย่างถูกต้องและ
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่ ๒ คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ)
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
๑. คิดสังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล จัด
รวบรวมข้อมูล จัด
รวบรวมข้อมูล จัด
เพื่อนาไปสู่การ
กระทาข้อมูล และนา กระทาข้อมูล และนา
กระทาข้อมูล และนา
วางแผนออกแบบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
คาดการณ์กาหนด หลอมรวม สรุปเป็น หลอมรวม สรุปเป็นองค์ หลอมรวมกันได้เป็น
เป็นเป้าหมาย
องค์ความรู้ หรือ
ความรู้ หรือสารสนเทศ ผลงาน
ในอนาคต เพื่อ
สารสนเทศเพื่อ
เพื่อประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการวางแผน วางแผน ตัดสินใจที่
ตัดสินใจต่อตนเอง ตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการสร้างผลงาน
และสังคม
การสร้างผลงานของ ของตนเองหรือสังคมได้
ตนเองและสังคมได้
๒. คิดสร้างสรรค์ ใช้จินตนาการเชิงบวก ใช้จินตนาการเชิงบวกใน ใช้จินตนาการเชิงบวก
มีจินตนาการ คิด ใน การสร้างสรรค์สิ่ง การสร้างสรรค์สิ่งแปลก ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ในทางบวก และ
แปลกใหม่ และหรือ ใหม่และหรือประยุกต์
แปลกใหม่ และหรือ
สามารถประยุกต์ ประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ สร้างสิ่งใหม่ได้อย่างมี
ประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ได้
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิประสิทธิภาพ ต่อตนเอง
เพื่อประโยชน์ต่อ ภาพ ต่อตนเองและ หรือสังคม
ตนเองและสังคม
สังคม
๓. คิดอย่างมี
คิดแบบองค์รวมรอบ คิดแบบองค์รวม รอบ
คิดแบบองค์รวม รอบ
ด้านมีเหตุผลเชิงตรรกะ ด้านมีเหตุผลเชิงตรรกะ ด้านมีเหตุผลเชิงตรรกะ
วิจารญาณเพื่อ
ตัดสินใจเลือก บน
ตัดสินใจเลือก
ตัดสินใจเลือก บนพื้น
ตัดสินใจเลือกบน
พื้นฐานของข้อมูล
ทางเลือกที่
ฐานของข้อมูลที่น่าเชื่อ พื้นฐานของข้อมูล
หลากหลายโดยใช้ ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้
ถือ โดยใช้เกณฑ์ที่ถูก
ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้
เกณฑ์ที่เหมาะสม เกณฑ์ที่ถูกต้อง
ต้องเหมาะสมต่อตนเอง เกณฑ์ที่ถูกต้องได้
เหมาะสมต่อตนเอง
หรือสังคม
และสังคม

ปรับปรุง (๐)
หลักการสาคัญ
แนวคิด หรือความรู้
ที่ปรากฏในข้อมูล
ต่าง ๆ ที่พบเห็นใน
บริบทของการ
ดาเนิน
ชีวิตประจาวันไม่
ถูกต้อง

ปรับปรุง (๐)
รวบรวมข้อมูล จัด
กระทาข้อมูล และ
นาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาหลอมรวมกัน
ไม่ได้

ใช้จินตนาการเชิง
บวกในการ
สร้างสรรค์สิ่งแปลก
ใหม่ และหรือ
ประยุกต์สร้างสิ่ง
ใหม่ไม่
คิดแบบองค์รวม
รอบด้านมีเหตุผล
เชิงตรรกะ และ
ตัดสินใจเลือกบน
พื้นฐานของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือโดยใช้
เกณฑ์ที่ถูกต้องไม่ได้

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหา
ตรวจสอบและสรุปผล
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
1. วิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่ ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่
1.1 ระบุปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตนเองที่
ขึ้นกับตนเองที่ตรงกับ
เกิดขึ้นกับตนเองที่ตรง เกิดขึ้นกับตนเองที่
เกิดขึ้นกับตนเอง
ตรงกับสภาพปัญหา สภาพปัญหาได้ 3
กับสภาพปัญหา ได้ 2 ตรงตามสภาพ
ได้มากกว่า 3 ปัญหา ปัญหา
ปัญหา
ปัญหาได้ 1 ปัญหา
1.2 ระบุปัญหาที่ ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่ ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับบุคคล
เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ ขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวที่ตรง เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัว เกิดขึ้นกับบุคคล
ใกล้ตัว
ตัว ที่ตรงกับสภาพ
กับสภาพปัญหา ได้ 3
ที่ตรงกับสภาพปัญหา ใกล้ตัว ที่ตรงตาม
ปัญหาได้มากกว่า 3 ปัญหา
ได้ 2 ปัญหา
สภาพปัญหาได้ 1
ปัญหา
ปัญหา
1.3 ระบุสาเหตุ
ระบุสาเหตุของปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหา
ระบุสาเหตุของปัญหา ระบุสาเหตุของ
ของปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ปัญหาต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับปัญหา สอดคล้องกับปัญหา 3 สอดคล้องกับปัญหา 2 เกิดขึ้นได้ 1 สาเหตุ
มากกว่า 3 สาเหตุ
สาเหตุ
สาเหตุ
หรือระบุสาเหตุได้
แต่ไม่สอดคล้อง
กับปัญหา
1.4 จัดระบบ
จาแนกและจัด
จาแนกและจัดหมวดหมู่ จาแนกและจัด
จาแนกและจัด
ข้อมูล
หมวดหมู่สาเหตุของ สาเหตุของปัญหาได้
หมวดหมู่สาเหตุของ
หมวดหมู่ สาเหตุ
1.4.1. การจาแนก ปัญหาได้ถูกต้อง
ถูกต้อง 2 ใน 3 สาเหตุ ปัญหาได้ถูกต้อง 1
ของปัญหาไม่ได้
ทุกสาเหตุ
ใน 3 สาเหตุ
หรือไม่มีการจัด
หมวดหมู่
1.4.2. การจัด
มีการจัดลาดับ
มีการจัดลาดับ
มีการจัดลาดับ
ไม่มีการจัดลาดับ
ลาดับ
ความสาคัญของ
ความสาคัญของสาเหตุ ความสาคัญของสาเหตุ ความสาคัญของ
สาเหตุของปัญหาได้ ของปัญหาได้อย่าง
ของปัญหาได้อย่าง
สาเหตุของปัญหา
อย่างสมเหตุสมผลทุก สมเหตุสมผล 2 ใน 3
สมเหตุสมผล 1 ใน 3 หรือจัดได้ไม่
สาเหตุ
สาเหตุ
สาเหตุ
สมเหตุสมผล
1.4.3. เชื่อมโยง แสดงการเชื่อมโยง
แสดงการเชื่อมโยงความ แสดงการเชื่อมโยง
ไม่มีการแสดงการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง สัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชื่อมโยง
สาเหตุของปัญหาและ ของปัญหาและผลที่จะ สาเหตุของปัญหาและ ความสัมพันธ์
ผลที่จะเกิดขึ้นได้โดย เกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูล
ผลที่จะเกิดขึ้นได้
ระหว่างสาเหตุ
มีข้อมูลสนับสนุน
สนับสนุนอย่าง
โดยมีข้อมูลสนับสนุน ของปัญหาและผลที่
อย่างสมเหตุสมผลทุก สมเหตุสมผล 2 ใน 3
อย่างสมเหตุสมผล 1 จะเกิดขึ้น
สาเหตุ
สาเหตุ
ใน 3 สาเหตุ

พฤติกรรมบ่งชี้
1.5 การตั้ง
สมมุติฐาน

1.6 การกาหนด
ทางเลือก

1.7 การตัดสินใจ
เลือกวิธีการ

2. การวางแผนใน
การแก้ปัญหา

3. การดาเนินการ
แก้ปัญหา
3.1 การปฏิบัติ
ตามแผน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
บอกแนวโน้มของ
บอกแนวโน้มของ
บอกแนวโน้มของ
บอกแนวโน้มของ
สถานการณ์ที่จะ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น สถานการณ์ที่จะ
สถานการณ์
เกิดขึ้นได้มากว่า 3 ได้ 3 สถานการณ์
เกิดขึ้นได้ 2
ที่จะเกิดขึ้นได้ 1
สถานการณ์
สถานการณ์
สถานการณ์
หรือบอกไม่ได้
กาหนดทางเลือกใน กาหนดทางเลือกในการ กาหนดทางเลือกใน
กาหนดทางเลือกใน
การแก้ปัญหาที่มี
แก้ปัญหาที่มีความ
การแก้ปัญหาที่มีความ การแก้ปัญหา มี
ความเป็นไปได้
เป็นไปได้ 3 วิธี
เป็นไปได้ 2 วิธี
ความเป็นไปได้ 1
มากกว่า 3 วิธี
วิธีหรือกาหนด
ทางเลือกที่เป็น
ไปไม่ได้
ตัดสินใจเลือกวิธีการ ตัดสินใจเลือกวิธีการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการ ตัดสินใจเลือก
แก้ปัญหาโดย
แก้ปัญหาโดยพิจารณา แก้ปัญหาโดยพิจารณา วิธีการแก้ปัญหา
พิจารณาข้อดีและ
ข้อดีและข้อจากัดและมี ข้อดีและข้อจากัดและ โดยไม่พิจารณา
ข้อจากัดซึ่งไม่เกิดผล ผลกระทบในทางลบแก่ มีผลกระทบในทางลบ ข้อดีและข้อจากัด
กระทบในทางลบแก่ ตนเองและ ผู้อื่น
แก่ตนเองและผู้อื่น
ทาให้เกิดผลกระทบ
ตนเองและผู้อื่น
ไม่เกิน 1 ประเด็น
2 ประเด็น
ในทางลบแก่ตนเอง
และผู้อื่นมากกว่า
2 ประเด็น
มีการวางแผนและ
มีการวางแผนและ
มีการวางแผนและ
ไม่มีการวางแผน
ออกแบบวิธีการ
ออกแบบวิธีการ
ออกแบบวิธีการ
และออกแบบ
แก้ปัญหาที่มีความ
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล วิธีการแก้ปัญหา
เป็นไปได้อย่าง
รายละเอียดระกอบการ รายละเอียด
สมเหตุสมผลโดย
วางแผน มีขั้นตอนของ ประกอบการ
ใช้ข้อมูลรายละเอียด แผนงานอย่างชัดเจน
วางแผน มีขั้นตอนของ
ประกอบการวางแผน และมีข้อมูลเพียงพอ
แผนงานอย่างชัดเจน
มีขั้นตอนของ
แผนงานอย่างชัดเจน
และมีข้อมูลเพียงพอ
ปฏิบัติตามแผนการ ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ไม่มีการปฏิบัติตาม
แก้ปัญหาที่กาหนดไว้ แก้ปัญหาที่กาหนดไว้ 2 แก้ปัญหาที่กาหนดไว้ แผนการแก้ปัญหา
ทุกขั้นตอนมีข้อมูล
ในสาม ของขั้นตอนและ 1 ใน 3 ของขั้นตอน ที่วางไว้
สนับสนุนครบถ้วน
มีข้อมูลสนับสนุน
และมีข้อมูลสนับสนุน
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
3.2 การตรวจสอบ มีการตรวจสอบ
มีการตรวจสอบทบทวน มีการตรวจสอบ
ไม่มีการตรวจสอบ
ทบทวนแผน
ทบทวนแผนและมี
แผนและมีการแก้ไข
ทบทวนแผนแต่ไม่มี
ทบทวน
การปรับปรุงแก้ไขข้อ ข้อบกพร่องแต่ไม่
การแก้ไขข้อบกพร่อง
บกพร่องครบถ้วน
สมบูรณ์
สมบูรณ์
3.3 การบันทึกผล บันทึกผลการ
บันทึกผลการปฏิบัติงาน มีการบันทึกผลการ
ไม่มีการบันทึกผล
การปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอน แต่ไม่ค่อย
ปฏิบัติงานไม่ครบทุก การปฏิบัติงาน
และมีความชัดเจน
ชัดเจน
ขั้นตอน
4. สรุปผลและ
มีการสรุปผลและ
มีการสรุปผลและจัดทา มีการสรุปผลและจัดทา ไม่มีการสรุปและ
รายงาน
จัดทารายงานอย่าง รายงานอย่างถูกต้อง
รายงาน แต่ไม่แสดงถึง จัดทารายงานผล
ถูกต้อง สมบูรณ์
สมบูรณ์ชัดเจน มี
การนาข้อค้นพบที่ได้ไป
ชัดเจน มีหลักฐาน
หลักฐานอ้างอิงและ
ประยุกต์ใช้ใน
อ้างอิงอย่างสมเหตุ
แสดงถึงการนาข้อค้นพบ สถานการณ์อื่น
สมผลและแสดง
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ถึงการนาข้อค้นพบที่ สถานการณ์อื่น
ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่น
พฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหา
พฤติกรรมบ่งชี้
ผลลัพธ์ของการ
แก้ปัญหา
1. คุณภาพของ
ผลงาน/การแก้
ปัญหา

2. นาไปประยุกต์
ใช้

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (๑)
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิด ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิด
จากการแก้ปัญหามี การแก้ปัญหา มีความถูก จากการแก้ปัญหามี
ความถูกต้อง ตาม
ต้องตามหลักการเหตุผล ความถูกต้องตาม
หลักการ เหตุผล และ แต่ไม่ได้เกิดจากการ
หลักการ เหตุผล แต่
เกิดจากการดาเนิน
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่ การแก้ปัญหาไม่เป็นไป
งานตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ทั้งหมด
ตามขั้นตอนที่กาหนด
กาหนดอย่างชัดเจน
นาข้อค้นพบจาก
ผลงาน/ชิ้นงานไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหา
ในสถานการณ์อื่นๆได้
อย่างสอดคล้องตาม
หลักเหตุผลและ
คุณธรรม

นาข้อค้นพบจากผลงาน/
ชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ใน
การป้องกันและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
อื่นๆ ได้อย่างสมเหตุ
สมผล

นาข้อค้นพบจาก
ผลงาน/ชิ้นงานไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหา
ในสถานการณ์อื่น

ปรับปรุง (๐)
ผลงาน/ชิ้นงานที่
เกิดจากการ
แก้ปัญหาไม่ถูกต้อง
ตามหลักการ
เหตุผล และไม่ได้
เกิดจากการดาเนิน
งานตามขั้นตอนที่
กาหนด
ไม่มีการนาข้อ
ค้นพบจาก
ผลงาน/ชิ้นงานไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์อื่น

สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 นากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
1. นาความรู้
นาความรู้ / ทักษะ
นาความรู้ / ทักษะและ นาความรู้ / ทักษะและ
ทักษะและ
และเทคนิควิธีต่าง ๆ เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้ เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้
กระบวนการที่
มาใช้สร้างสรรค์งาน สร้างสรรค์งานอย่างเป็น สร้างสรรค์งานได้แต่ไม่
หลากหลายมา
อย่างเป็นระบบและมี ระบบแต่ขาดประสิทธิ- มีประสิทธิภาพและไม่
สร้างผลงาน/
ประสิทธิภาพ
ภาพ (ประโยชน์
สาเร็จในเวลาที่กาหนด
โครงงานที่เป็น
(ผลงานมีประโยชน์ ประหยัดงบประมาณ/
ระบบมีขั้นตอน
ประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร และสาเร็จ)
ชัดเจน และมี
/ทรัพยากร และ
ในเวลาที่กาหนดและ
ประสิทธิภาพ ไปใช้ สาเร็จ) ในเวลาที่
สามารถนาไปใช้ในการ
ในการดาเนิน
กาหนดและสามารถ ดาเนินชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
นาไปใช้ในการดาเนิน
ได้อย่างเหมาะสม ชีวิตประจาวัน

ปรับปรุง (๐)
นาความรู้ / ทักษะ
และเทคนิควิธี
ต่างๆ มาใช้
สร้างสรรค์งานไม่ได้

ตัวชี้วัดที่ ๒ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
พฤติกรรมบ่งชี้
1. มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร

2. สามารถ
เชื่อมโยงความรู้

ดีเยี่ยม (๓)
สืบค้นความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ หรือ
แหล่งอ้างอิงที่
หลากหลายโดย
ปฏิบัติทุกครั้ง
สังเคราะห์ความรู้
ข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับ
และสามารถนาเสนอ
ประเด็นที่เป็นแก่น
สาระสาคัญครบถ้วน
หรือเปรียบเทียบกับ
หลักการทฤษฎีได้
อย่างสอดคล้อง
น่าเชื่อถือทุกประเด็น

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
สืบค้นความรู้ ข้อมูล
สืบค้นความรู้ ข้อมูล
คัดลอก ข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ ข่าวสารจากแหล่ง
ข่าวสาร ผู้อื่น
ต่าง ๆ หรือแหล่งอ้างอิง เรียนรู้ หรือแหล่ง
โดยไม่มีการสืบค้น
ที่หลากหลายโดยปฏิบัติ อ้างอิงที่ไม่หลากหลาย
เป็นบางครั้ง
สังเคราะห์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับและ
สามารถนาเสนอประเด็น
ที่เป็นแก่นสาระสาคัญได้
เป็นบางส่วนหรือ
เปรียบเทียบกับหลักการ
ทฤษฎีได้อย่างสอดคล้อง
น่าเชื่อถือเป็นบาง
ประเด็น

จัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับและ
สามารถนาเสนอ
ประเด็นที่เป็นแก่น
สาระสาคัญได้

จัดกลุ่มความรู้
ข้อมูล ข่าวสารที่
ได้รับไม่ได้หรือ
นาเสนอประเด็นที่
เป็นแก่นสาระ
สาคัญโดย
เปรียบเทียบหลัก
การทฤษฎีไม่
สอดคล้องหรือ
ไม่น่าเชื่อถือ

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
3. มีวิธีการใน
มีวิธีการที่หลากหลาย มีวิธีการที่หลากหลายใน มีวิธีการในการศึกษา
การศึกษาความรู้ ในการศึกษาค้นคว้า การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร
เพิ่มเติมเพื่อขยาย ข้อมูล ข่าวสารเพื่อ ข่าวสารเพื่อสร้าง
ที่ไม่หลากหลาย เพื่อ
ประสบการณ์ไปสู่ สร้างประเด็นการ
ประเด็นการเรียนรู้
สร้างประเด็นการ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ใหม่ๆ ที่เป็น
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
เรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เป็น
และสร้างองค์
ประโยชน์ ตาม
ตามความสนใจได้
ประโยชน์ตามความ
ความรู้ ตามความ ความสนใจอย่าง
สนใจ
สนใจอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
มีวิธีการในการ
ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล ข่าวสาร แต่
ไม่สามารถสร้าง
ประเด็นการเรียนรู้
ใหม่ๆ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ทางานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
1. ทางานร่วมกับ แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นของ
แสดงความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่าง
ของตนเองรับฟัง
ตนเองรับฟังความ
ตนเองและรับฟังความ
สร้างสรรค์
ความคิดเห็นของผู้อื่น คิดเห็นของผู้อื่นโดย
คิดเห็นของผู้อื่น หรือ
สามารถแสดง
โดยสนับสนุนหรือ
สนับสนุนหรือคัดค้าน
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ความคิดเห็นของ คัดค้านความคิดเห็น ความคิดเห็นบ้างด้วย
สาเร็จเมื่อมีผู้อื่นมา
ตนยอมรับฟังความ นั้นด้วยกิริยาวาจาที่ กิริยาวาจาที่สุภาพ ให้
กระตุ้น
คิดเห็นของผู้อื่น
สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น เกียรติผู้อื่นพร้อมทั้ง
พร้อมทั้งปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงานที่ตน
ตนรับผิดชอบจน
รับผิดชอบจนสาเร็จ
สาเร็จ เป็นที่พึงพอใจ
ของกลุ่ม
2. ปฏิบัติตามกฎ ปฏิบัติตามกฎ กติกา ปฏิบัติตามกฎ กติกาของ ปฏิบัติตามกฎ กติกา
กติกาหน้าที่ ความ ของสังคมสามารถ
สังคม สามารถระบุ
ของสังคมสามารถระบุ
รับผิดชอบ
ระบุหน้าที่ในความ
หน้าที่ในความ
หน้าที่ได้ แต่ละเลยการ
รับผิดชอบของตน
รับผิดชอบของตน และ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
และปฏิบัติตามหน้าที่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่
ที่ส่งผลให้เกิดผลดี
ส่งผลให้เกิดผลดีต่อ
ต่อตนเองและ
ตนเองได้
ส่วนรวม
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
ปฏิบัติงานของ
ตนเองได้ แต่
ไม่รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

ไม่ปฏิบัติตามกฎ
กติกาของสังคม
หรือละเลยใน
หน้าที่

พฤติกรรมบ่งชี้
3. การเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์

4. เห็นคุณค่าของ
การมีชีวิต

5. เข้าใจ ยอมรับ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย ความ
เสมอภาคทางเพศ
6. ใช้ภาษา กิริยา
ท่าทางเหมาะสม
กับบุคคล และ
โอกาสตาม
มารยาทสังคม
7. ปฏิบัติงาน ใน
ส่วนรวมอย่างมี
ความสุข

ดีเยี่ยม (๓)
ปฏิบัติตนได้ตามสิทธิ
ของตนเองในการเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความ
กล้าในการเรียกร้อง
สิทธิ์ที่ถูกละเลยและ
ไม่ละเมิดหรือรู้จัก
เคารพสิทธิ์ที่พึงได้
ของผู้อื่น
มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรื่นรมย์ส่งผลที่ดี
ต่อสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของตนเอง
และผู้อื่น
มีพฤติกรรมในการ
แสดงออกถึงการ
ยอมรับ กับผู้ร่วม
กิจกรรมที่แตกต่าง
ทางกายทางความคิด
ต่างเพศ ต่างวัยอย่าง
จริงใจ
มีกิริยา วาจา ท่าทาง
และแต่งกายสุภาพ
เหมาะสมกับบุคคล
สถานที่ ในทุกโอกาส
พึงพอใจเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
กว้างขวางในฐานะ
ผู้นาหรือผู้ตาม

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
ปรับปรุง (๐)
ปฏิบัติตนได้ตามสิทธิ์ที่มี ปฏิบัติตนตามสิทธิ์ที่มี ละเมิดสิทธิ์ของ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในบางกิจกรรม แต่ไม่ ผู้อื่นในบางโอกาส
แต่ไม่กล้าเรียกร้องสิทธิ์ที่ ละเมิดหรือใช้โอกาสใน
ถูกละเลยและให้โอกาส การหยิบฉวยสิทธิ์
ผู้อื่นใช้สิทธิ์ที่พึงได้
ที่พึงได้ของผู้อื่น

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรื่นรมย์ส่งผลที่ดีต่อ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของตนเองหรือผู้อื่น
มีพฤติกรรมในการ
แสดงออกถึงการยอมรับ
กับผู้ร่วมกิจกรรมที่
แตกต่างทางกายทาง
ความคิด ต่างเพศ ต่าง
วัยอย่างมีเงื่อนไข
มีกิริยา วาจา ท่าทาง
และแต่งกายสุภาพ
เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้า
ชุมชน

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรื่นรมย์ส่งผลที่ดี
ต่อสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของผู้อื่นโดย
หวังประโยชน์ส่วนตน
เข้าใจ ยอมรับ ปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางกาย ทางความคิด
เพศและวัยของตนเอง

มีพฤติกรรมเสี่ยงที่
ส่งผลต่อสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต
ของตนเองและผู้อื่น

ไม่สามารถดูแล
ตนเอง ตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายและไม่เห็น
ความสาคัญของ
การเสมอภาคทาง
เพศ
มีกิริยา วาจา ท่าทาง มีกิริยา วาจา
หรือแต่งกายไม่
ท่าทางหรือแต่ง
เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อ
กายไม่เหมาะสมใน
หน้าชุมชน ในบางครั้ง ทุกโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม มีความกังวลอยู่บ้าง
ได้เป็นอันหนึ่ง
เมือ่ ต้องปฏิบัติงานกับ
อันเดียวกัน
ผู้อ่นื

แยกตนเองจากการ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นมาทางานแต่
ผู้เดียว

ตัวชี้วัดที่ ๔ จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
1. วิเคราะห์
มีวุฒิภาวะทาง
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ใน ควบคุมตนเองให้รับรู้
สถานการณ์
อารมณ์ในการควบคุม การควบคุมตนเองให้รับรู้ ปัญหา/ความขัดแย้งที่
ปัญหาและมีการ
ตนเองให้รับรู้ปัญหา/ ปัญหา/ความขัดแย้งที่
กาลังประสบและแก้ไข
จัดการได้เหมาะสม ความขัดแย้งที่กาลัง กาลังประสบ มีการ
ปัญหาโดยไม่ประเมิน
ประสบมีการเก็บ
สอบถามหรือเก็บข้อมูล ทางเลือกในการ
ข้อมูลเพื่อประเมิน
เพื่อประเมินทางเลือกใน แก้ปัญหา
ทางเลือกในการ
การแก้ปัญหาของตนเอง
แก้ปัญหาของตนเอง หรือผู้อื่นแล้วจึงลงมือ
และผู้อื่น แล้วจึง
แก้ไขปัญหาได้ประสบ
ลงมือแก้ไขปัญหาได้ ผลสาเร็จ
ประสบผลสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อ ม
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
1. ติดตามข่าวสาร ตื่นตัวรับรู้ข่าวสาร
ตื่นตัวรับรู้ข่าวสารและ รับรู้ข่าวสารและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และตระหนักถึง
ตระหนักถึงผลกระทบ
ตระหนักถึงผลกระทบ
ของสังคมโลก
ผลกระทบของ
ของข่าวสารที่อาจจะเกิด ของข่าวสารที่อาจ
ข่าวสารที่อาจจะเกิด กับตนและชุมชน
จะเกิดกับตน
กับตนและสังคมโลก
2. ปรับตัวต่อการ ปรับตัวให้ทันกับการ ปรับตัวเข้ากับการ
ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทาง เปลี่ยนแปลงของ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เปลี่ยนแปลงในสังคม
สังคม สภาพ
สังคมและสภาพ
และสภาพแวดล้อมได้
และสภาพแวดล้อม
แวดล้อม
แวดล้อมได้อย่าง
อย่างเหมาะสม
เหมาะสม โดยไม่มี
พฤติกรรมขัดแย้งกับ
วัฒนธรรมของสังคม
ไทย

ปรับปรุง (๐)
รับรู้ปัญหา/ความ
ขัดแย้งที่กาลัง
ประสบ แต่ไม่
สามารถแก้ไข
ปัญหาได้

ปรับปรุง (๐)
ขาดความใส่ใจใน
ข้อมูลข่าวสาร

รับรู้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสภาพ
แวดล้อมแต่ไม่ใส่ใจ
ที่จะปรับตัว

ตัวชี้วัดที่ ๖ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ ตนเองและผู้ อื่น
ระดับคุณภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
1. รู้จักป้องกัน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่พึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่พึง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ ประสงค์ ทุกรายการ ในข้อ 1-4 และข้อ 5-6 ประสงค์ ในข้อ 1-4
สุขภาพ การล่วง 1. หลีกเลี่ยงจากสาร ข้อใดข้อหนึ่ง
ละเมิดทางเพศ
เสพติดทุกประเภท
อุบัติเหตุ สารเสพ 2. ไม่ใช้ความรุนแรง
ติด และความ
ในการแก้ปัญหา
รุนแรง
3. ไม่ปรากฏ
พฤติกรรมล่วงละเมิด
ทางเพศ
4. มีความระมัดระวัง
ในการเล่นหรือทา
กิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุ
5. รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ
6. ออกกาลังกายเป็น
ประจา
2. จัดการกับ
ควบคุมอารมณ์ โดย ควบคุมอารมณ์ โดยไม่ ควบคุมอารมณ์ โดยไม่
อารมณ์และความ ไม่แสดงความฉุนเฉียว แสดงความฉุนเฉียว
แสดงความฉุนเฉียว
เครียดได้อย่าง
หรือไม่พอใจด้วย
หรือไม่พอใจด้วยคาพูด หรือไม่พอใจด้วยคาพูด
ถูกต้องและ
คาพูด กิริยาอาการ กิริยาอาการ ต่อหน้า
กิริยาอาการ ต่อหน้า
เหมาะสม
ต่อหน้าผู้อื่นใช้เวลา ผู้อื่นใช้เวลาว่างเพื่อผ่อน ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ว่างในการปฏิบัติ
คลายความเครียด
ท้วงติง
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์เพื่อผ่อน
คลายความเครียดได้

ปรับปรุง (๐)
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ไม่ครบ
ตามข้อ 1-4

แสดงความฉุนเฉียว
หรือไม่พอใจด้วย
คาพูด กริยาอาการ
ต่อหน้าผู้อื่น

สมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสัง คม
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
1. เลือกและใช้
เลือกและใช้เทคโนโลยี เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ เลือกและใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการ ที่เหมาะสมในการ
เหมาะสมในการสืบค้น ในการสืบค้น ค้นคว้า
เรียนรู้อย่าง
สืบค้นค้นคว้ารวบรวม ค้นคว้า รวบรวม และ
รวบรวม และสรุป
สร้างสรรค์และมี
และสรุปความรู้ด้วย สรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ความรู้ด้วยตนเองได้
คุณธรรม
ตนเองได้อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง มีความ
อย่างถูกต้อง และเป็น
มีความหลากหลาย
หลากหลายแปลกใหม่
ประโยชน์ต่อตนเอง
แปลกใหม่และเป็น
และเป็นประโยชน์
หรือสังคม
ประโยชน์ต่อตนเอง
ต่อตนเองหรือสังคม
และสังคม โดย
สามารถแนะนาผู้อื่นได้
2. เลือกและใช้
เลือกและใช้เทคโนโลยี เลือกและใช้เทคโนโลยีที่ เลือกและใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการ ที่เหมาะสมในการรับ เหมาะสมในการรับและ ในการรับและส่งสารให้
สื่อสารอย่าง
และส่งสารให้ผู้อื่น
ส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
สร้างสรรค์และมี
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง และมีความ ถูกต้อง โดยไม่ทาให้ผู้
และมีความหลากหลาย หลากหลายแปลกใหม่
คุณธรรม
อื่นเดือดร้อน
แปลกใหม่ โดยไม่ทา โดยไม่ทาให้ผู้อื่น
ให้ผู้อื่นเดือดร้อนและ เดือดร้อน
สามารถแนะนาผู้อื่นได้
3. เลือกและใช้
เลือกและใช้เทคโนโลยี เลือกและใช้เทคโนโลยี
เลือกและใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อลด
ที่เหมาะสมเพื่อลด
เพื่อลดขั้นตอน เวลา
ในการทางานอย่าง ขั้นตอน เวลา
ขั้นตอน เวลา
ทรัพยากรในการ
สร้างสรรค์และมี
ทรัพยากร ในการ
ทรัพยากร ในการ
ทางานและนาเสนอ
คุณธรรม
ทางานและนาเสนอ ทางานและนาเสนอ
ผลงานที่เป็นประโยชน์
ผลงานที่เป็นประโยชน์ ผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเองหรือสังคม
ต่อตนเองและสังคม ต่อตนเองและสังคม โดย
โดยมีความหลากหลาย ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
แปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่มีผลกระทบต่อ
ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ สิ่งแวดล้อม
ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
สามารถแนะนาผู้อื่นได้
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
เลือกและใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้น ค้นคว้า
รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเอง
ได้แต่ต้องอาศัย
ผู้แนะนา

เลือกและใช้
เทคโนโลยีให้ผู้
อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องแต่ไม่
คานึงถึงผลกระทบ
ต่อผู้อื่น
เลือกและใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
ลดขั้นตอน เวลา
ทรัพยากรในการ
ทางานและนาเสนอ
ผลงานได้โดยต้องมี
ผู้แนะนา

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
4. การเลือกและใช้ เลือกและใช้เทคโนโลยี เลือกและใช้เทคโนโลยี
เลือกและใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการ ที่เหมาะสม ในการ ที่เหมาะสม ในการ
ในการแก้ปัญหาได้ด้วย
แก้ปัญหาอย่าง
แก้ปัญหาอย่าง
แก้ปัญหาอย่าง
ตนเองทาให้เกิด
สร้างสรรค์และ
สร้างสรรค์ได้ด้วย
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ประโยชน์ต่อตนเอง
มีคุณธรรม
ตนเองทาให้เกิด
ทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
หรือสังคม
ประโยชน์ต่อตนเอง ตนเองและสังคม
และสังคม โดยไม่ทา
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ
สามารถแนะนาผู้อื่นได้
พฤติกรรมบ่งชี้

ปรับปรุง (๐)
เลือกและใช้
เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาได้โดย
ต้องมีผู้แนะนา

ตัวชี้วัดที่ ๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
พฤติกรรมบ่งชี้
1. การกาหนด
ปัญหาหรือความ
ต้องการ
2. การรวบรวม
ข้อมูล

3. เลือกวิธีการ
4. การออกแบบ
และปฏิบัติการ

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
ระบุปัญหาหรือความ ระบุปัญหาหรือความ
ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการได้ชัดเจน
ต้องการได้ชัดเจน แต่ไม่ ต้องการได้
ครอบคลุมและตรง
ครอบคลุมและตรงกับ
กับงานที่ทา
งานที่ทา
ใช้เทคโนโลยีรวบรวม ใช้เทคโนโลยีรวบรวม
ใช้เทคโนโลยีรวบรวม
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ข้อมูลได้ถูกต้องตรงกับ ข้อมูลได้ถูกต้องแต่ไม่
น่าเชื่อถือตรงกับ
ปัญหาหรือความต้องการ เพียงพอที่จะนามาใช้
ปัญหาหรือความ
เพียงพอที่จะนามาใช้งาน งาน
ต้องการเพียงพอที่จะ
นามาใช้งาน
เลือกวิธีการได้ตรงกับ เลือกวิธีการได้ตรงกับ
เลือกวิธีการได้ตรงกับ
ปัญหาหรือความ
ปัญหาหรือความต้องการ ปัญหาหรือความ
ต้องการได้ทุกครั้ง
ได้เป็นส่วนใหญ่
ต้องการได้เป็นบางส่วน
ใช้เทคโนโลยีในการ ใช้เทคโนโลยีในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ออกแบบและแก้
ออกแบบและแก้ปัญหา ออกแบบและแก้ปัญหา
ปัญหาหรือความ
หรือความต้องการ และ หรือความต้องการ
ต้องการ และปฏิบัติ ปฏิบัติการตามที่
และปฏิบัติการตาม
การตามที่ออกแบบไว้ ออกแบบไว้ได้สาเร็จ
ที่ออกแบบไว้ได้สาเร็จ
ได้สาเร็จทุกขั้นตอน เกือบทุกขั้นตอน
บางขั้นตอน

ปรับปรุง (๐)
ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการไม่ได้
ใช้เทคโนโลยี
รวบรวมข้อมูลได้
ไม่ตรงกับปัญหา
หรือความต้องการ
เลือกวิธีการไม่ตรง
กับปัญหาหรือความ
ต้องการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ออกแบบและแก้
ปัญหาหรือความ
ต้องการได้ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติการ
ตามที่ออกแบบไว้
ได้สาเร็จ

พฤติกรรมบ่งชี้
5. ทดสอบ

6. ปรับปรุงแก้ไข
งาน
7. การประเมินผล

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑)
มีการทดสอบ
มีการทดสอบกระบวนการ มีการทดสอบ
กระบวนการทางาน ทางาน อย่างถูกต้องตาม กระบวนการทางาน
อย่างถูกต้องตามหลัก หลักวิชาการเกือบทุก
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการทุกขั้นตอน ขั้นตอน
วิชาการบางขั้นตอน
งานไม่มีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องของงาน
ข้อบกพร่องของงาน
หรือมีข้อบกพร่อง
ได้รับการแก้ไข เกือบ
ได้รับการแก้ไข เป็น
ได้รับการแก้ไข
ทั้งหมด
บางส่วน
ทั้งหมด
ใช้เทคโนโลยีในการ ใช้เทคโนโลยีในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลจนเกิด
ประมวลผลจนเกิด
ประมวลผลจนเกิด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ชิน้ งาน/ภาระงาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่สามารถแก้ปัญหา ที่สามารถแก้ปัญหาหรือ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหา
หรือความต้องการได้ ความต้องการได้
หรือความต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุง (๐)
มีการทดสอบ
กระบวนการทางาน
แต่ไม่มีหลักวิชาการ
สนับสนุน
ข้อบกพร่องของ
งานได้รับการแก้ไข
เล็กน้อย
ไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
ประเมินผลและ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คือ นาผลการประเมินในแต่ละข้อรายการของพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ข องแต่ ล ะ
สมรรถนะมารวมกัน แล้วแปลงเป็นคะแนนร้อยละ เพื่อเตรียมที่จะนาไปประมวลผลต่อไป โดยมี สู ต รในการค านวณ
ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การตัดสิน
๑. เกณฑ์ก ารตัด สิน รายสมรรถนะ เกณฑ์การตัดสินรายสมรรถนะและการแปลความหมายในแต่ ล ะ
สมรรถนะได้แบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และดี โดยในแต่ ล ะระดั บ คุ ณภาพมี เ กณฑ์ ใ น
การตัดสินดังต่อไปนี้
ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
มีคะแนนระหว่างร้อยละ 40-74
มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 40

๒. เกณฑ์การตัดสินสมรรถนะในภาพรวม เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิ น ในภาพรวมของสมรรถนะ
พิจารณาจากระดับคุณภาพของแต่ละสมรรถนะทั้ง 5 สมรรถนะ แล้วนามาเทียบกับ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น สมรรถนะใน
ภาพรวมได้แบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีเยี่ยม โดยในแต่ละระดับคุณภาพ
มีเกณฑ์ในการตัดสินดังต่อไปนี้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ดีเยี่ยม
มีผลการประเมินในระดับ ดี ครบทั้ง 5 สมรรถนะ
ดี
มีผลการประเมินในระดับ ดี 4 สมรรถนะ
พอใช้
มีผลการประเมินในระดับ ดี 3 สมรรถนะ
ปรับปรุง
มีผลการประเมินในระดับ ดี น้อยกว่า 3 สมรรถนะ

