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ค ำน ำ 
 

 เอกสำรคู่มอืประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร ฉบับนี้ ทำงหน่วยงำน
ทะเบียนและวัดผลฝ่ำยวิชำกำร ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 
ประกำร ซึ่งได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 
 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำครูผู้สอนทุกท่ำน จะได้ใช้เอกสำรฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนทะเบียนและวัดผล 
ฝ่ำยวิชำกำร 
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สำรบัญ 
 

เร่ือง            หน้ำ 
 
 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551     1 
 ขั้นตอนกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียนของสถำนศึกษำ               2 
 แนวทำงกำรประเมินสมรรถส ำคัญของผู้เรียน       3 
 ภำคผนวก 
 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญ(ครูประเมิน)                                                        4 
 เกณฑ์คุณภำพในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญ Rubric     5 
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1. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
               
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ซึ่งกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้บรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดให้นั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 
 

 1.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับข่ำวสำร มีวัฒนะธรรมในกำรใช้ภำษำถ่ำยทอด
ควำมคิด ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร และประสบกำรณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ กำรเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผล และควำมถูกต้อง ตอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพโดย
ค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  

1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรติดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
  

1.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่เผชิญได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศเข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลง
ของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสังคมแสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำและมีกำรตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  

1.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำงๆ ไปใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้ต่อเนื่อง กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล 
  

1.5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ และมี
ทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน กำร
แก้ปัญหำตนเองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้องเหมำะสมและมีคุณธรรม 
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2. ขั้นตอนกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียนของสถำนศึกษำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมเสริม 

ผา่น ไม่ผา่น 

บนัทึกผล 

ดีเยีย่ม   

    - ครูประชั้น 

    - ครูวดัผล 
 

ดี 

ผา่น 

ประชุมหาแนวการส่งเสริม/พฒันา  ก าหนดเกณฑ ์

การประเมินและแนวทางการประเมินสมรรถนะ 
คณะกรรมการประเมิน 

สมรรถนะผูเ้รียน 

ด าเนินการส่งเสริม/พฒันา ควบคูก่บัการจดักิจกรรม  
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ครูผูส้อน 

 

วดัและประเมินผล บนัทึกผล (สรุปผล) ครูประจ าชั้น  

คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ
ผูเ้รียน 

 

ประมวลผล  สรุปผล 
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3. แนวทำงกำรประเมินสมรรถส ำคัญของผู้เรียน 
 
 สมรรถนะส ำคัญของผู้ เรียน ประกอบไปด้วย ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด 
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีนั้นเป็นตัวแทน
ตัวชี้วัด/มำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในกำรพัฒนำผู้เรียน กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนจึงควรใช้วิธีกำร
ประเมินทีเน้นกำรปฏิบัติ และบูรณำกำรอยู่ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน ไม่ต่ ำงแยกประเมินต่ำงหำก แต่ครูผู้สอน/
ผู้เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่ำผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญตำมที่หลักสูตรก ำหนดหรือไม่ จึงก ำหนดแนวทำงดังนี้ 
 
    3.1 เครื่องมือที่ใช้ประเมินสมรรถนะ คือ แบบประเมินสมรรถนะส ำหรับครูผู้สอนประเมิน แบบประเมินสมรรถนะ
ส ำหรับครูผู้สอนประเมิน มีลักษณะเป็นแบบประเมินเกณฑ์คุณภำพ (Rubric) โดยเกณฑ์กำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดจะ
มีลักษณะเป็นเกณฑ์แบบแยกส่วน (Analytic Criteria) ซึ่งแบ่งคุณภำพออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี 
ระดับพอใช้หรือผ่ำนเกณฑ์ และระดับปรับปรุงหรือไม่ผ่ำนเกณฑ์ โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ คือระดับ
ดีเยี่ยม ได้ 3 คะแนน ระดับดี ได้ 2 คะแนน ระดับพอใช้หรือผ่ำนเกณฑ์ ได้ 1 คะแนน และระดับปรับปรุงหรือไม่ผ่ำน
เกณฑ์ ได้ 0 คะแนน 
    3.2 วิธีกำรประเมินและวิเครำะห์ข้อมูล 
       กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
       3.2.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละสมรรถนะ ผลกำรประเมินที่ได้จำกแหล่งประเมินต่ำงๆ ในแต่ละสมรรถนะจะ
มีคะแนนอยู่ระหว่ำง 0 – 3 แล้วน ำผลกำรประเมินแต่ละแหล่งมำค ำนวณหำค่ำคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือเป็นค่ำ
คะแนนในแต่ละสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีระดับคุณภำพของสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ดีมาก/ผ่านขั้นสูง มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

ด/ีผ่าน มีคะแนนระหว่างร้อยละ 40 -74 
ปรับปรุง/ มีคะแนนต า่กว่าร้อยละ 40 

 
 
        3.1.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลของสมรรถนะในภำพรวมน ำคะแนนที่ได้ในแต่ละสมรรถนะมำค ำนวณหำคะแนน
เฉลี่ยในภำพรวมของทุกสมรรถนะ (ผลรวมของคะแนนในทุกสมรรถนะหำรด้วยจ ำนวนสมรรถนะ) และน ำไปเทียบกับ
เกณฑ์ในกำรตัดสิน ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ดีเยี ยม มีผลการประเมินในระดับดี/ผา่น ครบทั้ง 5 สมรรถนะ 

ดี มีผลการประเมินในระดับด/ีผ่าน 4 สมรรถนะ 
พอใช้ มีผลการประเมินในระดับด/ีผ่าน 3 สมรรถนะ 

ปรับปรุง มีผลการประเมินในระดับด/ีผ่าน 1-2 สมรรถนะ 
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แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

ชื่อ.............................................................นำมสกุล..........................................................ชั้น................................เลขที่........................ 
ค ำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวำ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แลว้กำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน รำยกำรประเมิน (ตัวชีว้ัด) 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่ำนเกณฑ ์
(1) 

ไม่ผ่ำน
เกณฑ์ (0) 

1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 

1.1 มีควำมสำมำรถในกำรรับ-ส่งสำร     
1.2 มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด 
     ควำมเข้ำใจของตนเองโดยใช้ ภำษำได้อย่ำงเหมำะสม 

    

1.3 ใช้วิธีกำรส่ือสำรที่เหมำะสมมีประสทิธิภำพ     
1.4 เจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้ง
ต่ำงๆ ได้ 

    

1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่ำวสรด้วยเหตุผลและถูกต้อง     
สรุปผลกำรประเมิน     

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 

2.1 มีควำมสำมำรถในกำรคิด/วิเครำะห์     
2.2 ทักษะในกำรคิดนอกกรอบอย่ำงสร้ำงสรรค์     
2.3 สำมำรถคิดอย่ำงมีวจิำรณญำณ     
2.4 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้     
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหำเกีย่วกับตนเองได้อย่ำงเหมำะสม     

สรุปผลกำรประเมิน     

3. ควำมสำมำรถในกำรแกป้ัญหำ 

3.1 สำมำรถแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่เผชิญได้     
3.2 เข้ำใจควำมสัมพันธแ์ละกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.3 แสวงหำควำมรู้ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกัน 
      และแก้ปัญหำ 

    

3.4 สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย     
สรุปผลกำรประเมิน     

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชวีิต 

4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงเหมำะสมกับวยั     
4.2 สำมำรถท ำงำนกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได ้     
4.3 น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ ำวัน     
4.4 จัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งได้อย่ำงเหมำะสม     
4.5 หลักเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ 
      ตอ่ตนเอง 

    

สรุปผลกำรประเมิน     

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม     
5.2 มีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลย ี     
5.3 สำมำรถน ำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนำตนเอง     
5.4 ใช้เทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำได้อยำ่งสร้ำงสรรค์     
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ในกำรใช้เทคโนโลยี     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
เกณฑ์กำรคะแนนระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจน สม่ ำเสมอ (3 คะแนน) 
   ดี หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง (2 คะแนน) 
   ผ่ำน หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นบำ้งครั้ง  (1 คะแนน) 
   ไม่ผ่ำน หมำยถึง ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   (0 คะแนน) 
เกณฑ์กำรสรุปผล ดีเยี่ยม  = 13 - 15 คะแนน   ดี  =  9 -12   คะแนน   ผำ่นเกณฑ์  =  1 – 8   คะแนน  ไม่ผ่ำนเกณฑ์  =  0 คะแนน 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ (Rubric) ส ำหรับครูผู้สอนประเมินนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

ในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ประกอบด้วย 

                                                                           สมรรถนะท่ี 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
                                                                        สมรรถนะที่ 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 

สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
    สมรรถนะที่ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
    สมรรถนะที่ 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 
 
สมรรถนะท่ี 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิด ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. พูดถ่ำยทอดควำมรู ้
   ควำมเข้ำใจจำกสำรที่ 
   อ่ำน ฟังหรือดู ตำมที่ 
   ก ำหนดให้  

พูดถ่ำยทอดควำมรู ้
ควำมเข้ำใจจำกสำรที่อ่ำน ฟัง 
หรือดู ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำง 
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และมั่นใจ 

พูดถ่ำยทอดควำมรู ้
ควำมเข้ำใจจำกสำร ท่ีอ่ำน 
ฟัง หรือดู ตำมที่ก ำหนดได ้
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 

พูดถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำน ฟัง หรือดู ตำมที ่
ก ำหนดได้ไม่ชัดเจน 

พูดถ่ำยทอดควำมรู้  
ควำมเข้ำใจจำกสำรที่อ่ำน 
ฟัง หรือดู ตำมที่ก ำหนดไมไ่ด ้

2. พูดถ่ำยทอดควำมคิด 
   ควำมรู้สึกและทัศนะของ 
   ตนเองจำกสำร ที่อ่ำนฟัง 
   หรือดู ตำม ท่ีก ำหนดได้  

พูดถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้ึก 
และทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟัง หรือ 
ดู ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงสมเหต ุ
สมผล ชัดเจน และมั่นใจ 

พูดถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้ึก 
และทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟัง 
หรือดู ตำมที่ก ำหนด ได้อย่ำงม ี
เหตุผล 

พูดถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้ึก 
และทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟัง 
หรือดู ตำมที่ก ำหนด โดยมีเหตผุล 
ไม่เพียงพอ 

พูดถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้ึก 
และทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟัง  
หรือดู ตำมที่ก ำหนดให้ไม่ได ้

3. เขียนถ่ำยทอดควำมรู้  
   ควำมเข้ำใจจำกสำรที่ 
   อ่ำน ฟังหรือดูตำมที่ 
   ก ำหนดได ้

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ตำมที ่
ก ำหนดได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
มีข้อบกพร่องในกำรใช้ภำษำ 
วรรคตอนและกำรเขียนค ำ 
ไม่เกิน 2 แห่ง  

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำนฟังหรือดูตำมที ่
ก ำหนดได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
มีข้อบกพร่องในกำรใช้ภำษำ 
วรรคตอน และกำรเขียนค ำตั้งแต ่
3 แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง  

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำนฟังหรือดู ตำมที ่
ก ำหนดได้ และมีข้อบกพร่องใน 
กำรใช้ภำษำ วรรคตอน และกำร 
เขียนค ำตั้งแต่ 6 แห่งขึ้นไป 

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ตำมที ่
ก ำหนดไม่ได ้

4. เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ 
   ควำมรู้สึกและทัศนะของ 
   ตนเองจำกสำรที่อ่ำน 
   ฟังหรือดูจำก ที่ก ำหนดให้ 

เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้สึก 
และทัศนะของตนเองจำกสำร 
ที่อ่ำน ฟังหรือดูได้อย่ำงสมเหต ุ
สมผล มีข้อบกพร่องในกำรใช้ 
ภำษำ วรรคตอนและกำรเขียน 
ค ำไม่เกิน 2 แห่ง  

เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้สึก 
และทัศนะของตนเองจำกสำร 
ที่อ่ำน ฟังหรือดูได้อย่ำงมีเหตผุล 
มีข้อบกพร่องในกำรใช้ภำษำ 
วรรคตอนและกำรเขียนค ำตั้งแต ่
3 แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง  

เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ 
ควำมรูส้ึก และทัศนะของตนเอง 
จำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ท่ีก ำหนด 
ให้ โดยมีเหตุผลไม่เพียงพอ และ 
มีข้อบกพร่องในกำรใช้ภำษำ 
วรรคตอน และกำรเขียนค ำตั้งแต ่
6 แห่งขึ้นไป 

เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้สึก 
และทัศนะของตนเองจำกสำรที ่
อ่ำนฟงัหรือดูที่ก ำหนดให้ไม่ได ้



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 พูดเจรจำต่อรอง 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. พูดเจรจำ โนม้น้ำวได้อย่ำงหมำะ
สมตำมสถำนกำรณเ์พื่อขจัดและ ลด
ปัญหำควำมขดัแย้งต่ำง ๆ 

พูดโน้มน้ำวให้ผู้อื่นคล้อยตำม 
ได้ส ำเรจ็ โดยไม่เกดิผลกระทบต่อ 
ผู้อื่นทุกสถำนกำรณ ์

พูดโน้มน้ำวให้ผู้อื่นคล้อยตำมได้ส ำเร็จ
ในทุกสถำนกำรณ์ แตเ่กิดผลกระทบต่อ
ผู้อื่นบำงสถำนกำรณ ์

พูดโน้มน้ำวได้ส ำเร็จบำงสถำนกำรณ ์ พูดโน้มน้ำวให้ผู้อื่นคล้อยตำมไม่ได ้

2. พูดเจรจำต่อรองได้อย่ำง 
เหมำะสมตำม สถำนกำรณ์เพื่อขจดั
และลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ 

พูดเจรจำต่อรองเพื่อยุติปญัหำได ้
ตำมควำมต้องกำรทุกสถำนกำรณ ์

พูดเจรจำต่อรองเพื่อลดปัญหำไดต้ำม
ควำมต้องกำรทุกสถำนกำรณ ์

พูดเจรจำต่อรองยุติหรือลดปัญหำได้ใน
บำงสถำนกำรณ ์

พูดเจรจำต่อรองไม่ได ้

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำร 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น   
ประโยชน ์

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์จำก
แหล่งต่ำง ๆ ได้ถูกต้องและเหมำะสม
ด้วยตนเองทุกครั้ง 

รับข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
จำกแหล่งต่ำง ๆ ได้ถูกต้องและ 
เหมำะสมด้วยตนเองเป็นบำงครั้ง 

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
จำกแหล่งต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับ 
มอบหมำย 

ไม่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทีเ่ป็น 
ประโยชน์จำกแหล่งต่ำง ๆ 
 

2. ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่   รับ
ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง มีหตผุล  

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมลู
ข่ำวสำร จำกแหล่งต่ำง ๆ โดยระบเุหตุ
ผลได้อย่ำงสมเหตุสมผลทุกครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมลู
ข่ำวสำร จำกแหล่งต่ำง ๆ โดยระบ ุเหตุ
ผลได้อย่ำงสมเหตุสมผลเกือบทุกครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมลู
ข่ำวสำร จำกแหล่งต่ำง ๆโดยระบุเหตุ
ผลได้อย่ำงสมเหตุสมผลบำงครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมลู 
ข่ำวสำร จำกแหล่งต่ำง ๆ โดยไม ่
ค ำนึงถึงเหตุผล  

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่   มี
ประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผล 
กระทบที่มีต่อ ตนเองและสังคม  

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ท่ีท ำให้เกิดควำม
เหมำะสมและคุม้ค่ำโดยไม่เกิดลกระทบ
ต่อตนเองและสังคม 

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ท่ีท ำให้เกิดควำม
เหมำะสม โดยไม่เกิดผลกระทบตอ่
ตนเองและสังคม  

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรได้โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อตนเองหรือสังคม 

ไม่สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรได้ 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 คิดพื้นฐำน (กำรคิดวิเครำะห์) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. จ ำแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ 
จัดล ำดับ ควำมส ำคัญของข้อมูล   
และเปรียบเทียบข้อมูล ในบริบท
ที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี ้
1. จ ำแนกข้อมูลได ้
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลได ้
3. จัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลได ้
4. เปรียบเทียบข้อมลูได ้

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 3 พฤติกรรม 
 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 2 พฤติกรรม มีพฤติกรรมบ่งช้ี 1 พฤติกรรมหรือไม่มี
เลย 

2. เช่ือมโยงควำมสมัพันธ์   ของ
ข้อมูลที่พบเห็นใน บริบทที่เป็น
สิ่งใกล้ตัว 

เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลตำ่ง ๆ 
กับเหตุกำรณ์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้องร้อยละ 
80 ข้ึนไปของจ ำนวนครั้งที่ปฏิบัต ิ

เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลตำ่ง ๆ 
กับเหตุกำรณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ ำ 
วันได้ร้อยละ 60-79 ของจ ำนวนครั้งท่ี
ปฏิบัต ิ

เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลตำ่ง ๆ 
กับเหตุกำรณ์ที่พบเห็นในชีวิต ประจ ำ 
วันได้ร้อยละ 40-59ของจ ำนวนครั้งท่ี
ปฏิบัต ิ

เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลตำ่ง ๆ 
กับเหตุกำรณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ ำ  
วันต่ ำกว่ำร้อยละ 40ของจ ำนวนครั้งท่ี
ปฏิบัต ิ

3. ระบุรำยละเอียด คณุลักษณะ 
และควำมคิดรวบยอดของข้อมูล
ต่ำง ๆที่พบเห็นในบริบทท่ีเป็น   
สิ่งใกล้ตัว 

ระบุรำยละเอียด คณุลักษณะและวำม
คิดรวบยอดของข้อมูลต่ำง ๆที่พบเห็น
ในชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

ระบุรำยละเอียด คณุลักษณะและ
ควำมคิดรวบยอดของข้อมูลตำ่ง ๆ ท่ี
พบเห็นในชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้องแต่
ไม่ครบถ้วน 

ระบุรำยละเอียด คณุลักษณะและ
ควำมคิดรวบยอดของข้อมูลตำ่ง ๆที่พบ
เห็นในชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้องเปน็บำง 
ส่วนและไม่ครบถ้วน 

ระบุรำยละเอียด  คณุลักษณะและ
ควำมคิดรวบยอดของข้อมูลตำ่ง ๆ ท่ี
พบเห็นในชีวิตประจ ำวันไมไ่ด ้

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 คิดขั้นสูง (กำรคิดวิเครำะห์  คิดสร้ำงสรรค์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. คิดสังเครำะห์ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
หรือสำร สนเทศ
ประกอบกำร ตัดสินใจ
เกี่ยวกับ ตนเองและสังคม
ได้ อย่ำงเหมำะ สม 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล
และน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำหลอม
รวม สรุปเป็นองค์ควำมรู้หรือ
สำรสนเทศ เพื่อวำงแผน
ประกอบกำรตัดสินใจ ที่เกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้ 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล
และน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำหลอม
รวม สรุปเป็นองค์ควำมรู้หรือ
สำรสนเทศ เพื่อวำงแผน
ประกอบกำรตัดสินใจที่เก่ียวกับ
ตนเองหรือสังคมได้ 

รวบรวมข้อมูล  จัดกระท ำข้อมูลและ
น ำข้อมูลทื่เก่ียวข้องมำหลอมรวมกันได้ 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล
และน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มำ
หลอมรวมกันไม่ได้ 

2. คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือ
น ำไป   สู่กำรสร้ำงองค์ 
ควำมรู้ใหม่ หรือ   
สำรสนเทศ ประกอบกำ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่ำง 
เหมำะสม 

คิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่
ในทำงบวก ที่ใช้หรือน ำไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 

คิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่
ในทำงบวก ที่ใช้หรือน ำไป
ประยุกต์ใช้  เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือสังคมได้ 

คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่ได้ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่
ในทำงบวกไม่ได้ หรือประยุกต์
น ำไปใช้ไม่ได้ 

3. คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ 
ควำมรู้หรือสำรสนเทศ 
ประกอบกำรตัด สินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคม 
ได้อย่ำงเหมำะสม  

คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล
หลักฐำนเชิงตรรกะ มำวิเครำะห์
สิ่งต่ำง ๆ ให้แน่ชัด อย่ำง
สมเหตุสมผลและสรุป/ตัดสินใจ
เลือกทำงเลือกท่ีเหมำะสมต่อ
ตนเองและสังคมได้ 

คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล
หลักฐำนเชิงตรรกะ มำวิเครำะห์
สิ่งต่ำง ๆ อย่ำงสมเหตุ สมผลแต่
ไม่ครอบคลุมทุกด้ำน 

คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผลหลักฐำน
เชิงตรรกะ มำวิเครำะห์สิ่งต่ำง ๆ แต่ไม่
สมเหตุสมผล 

คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหุตผล
หลักฐำนเชิงตรรกะมำวิเครำะห์
สิ่งต่ำง ๆ อย่ำงสมเหตุสมผลไม่ได้ 

 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยีย่ม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. วิเครำะห์ปัญหำ     
    1.1 ระบุปัญหำที่เกิดขึ้น 
         กับตนเอง 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงกับสภำพปัญหำ 
มำกกว่ำ 2 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงกับสภำพปัญหำ 
2 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆที่เกดิขึ้นกับ 
ตนเอง ท่ีตรงตำมสภำพปญัหำ 
1 ปัญหำ 

ระบุปัญหำที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
ไม่ได้หรือระบุปญัหำได้แตไ่ม ่
ตรงสภำพปัญหำ 

    1.2 ระบุปัญหำที่เกิดขึ้น 
         กับบุคคลใกล้ตัว  

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
บุคคลใกลต้ัวที่ตรงกับสภำพปัญหำ
มำกกว่ำ 2 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
บุคคลใกลต้ัวที่ตรงกับสภำพปัญหำได้ 2 
ปัญหำ   

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
บุคคลใกลต้ัวที่ตรงกับสภำพปัญหำได้ 1 
ปัญหำ 

ระบุปัญหำที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกลต้ัว
ไม่ได้หรือระบุปญัหำได้แต ่
ไม่ตรงสภำพปญัหำ 

    1.3 ระบุสำเหตุของ   
         ปัญหำ 

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ได้สอดคล้องกับปัญหำ 
มำกกว่ำ 2 สำเหต ุ

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ได้สอดคล้องกับปัญหำ 
2 สำเหตุ  

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆที่เกดิ 
ขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหำ  
1 สำเหต ุ

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ไม่ได้หรือระบสุำเหตุได ้
แต่ไมส่อดคล้องกับปัญหำ 

    1.4 จัดระบบข้อมูล 
         1.4.1 กำรจ ำแนก 

 
จ ำแนกและจดัหมวดหมู ่
สำเหตุของปัญหำได้ถูกต้อง 
ทุกสำเหต ุ

 
จ ำแนกและจดัหมวดหมู ่
สำเหตุของปัญหำได้ถูกต้อง 
2 ใน 3 สำเหตุ 

 
จ ำแนกและจดัหมวดหมู ่
สำเหตุของปัญหำได้ถูกต้อง 
1 ใน 3 สำเหุต 

 
จ ำแนกและจดัหมวดหมู ่
สำเหตุของปัญหำไม่ได้หรือ 
ไม่มีกำรจัดหมวดหมู ่

         1.4.2 กำรจัดล ำดับ  มีกำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญ 
สำเหตุของปัญหำได้อย่ำงสมเหต ุ
สมผลทุกสำเหต ุ

มีกำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญสำเหต ุ
ของปัญหำได้อย่ำงสมเหตุสมผล 
2 ใน 3 สำเหตุ 

มีกำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญ 
สำเหตุของปัญหำได้อย่ำงสมเหต ุ
สมผล 1 ใน 3 สำเหต ุ

ไม่มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
สำเหตุของปัญหำหรือจดัได ้
ไม่สมเหตุสมผล 

         1.4.3 เช่ือมโยง    แสดงกำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและผล 
ที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมลูสนับสนนุ
อยำ่งสมเหตุสมผลทุก 
สำเหต ุ

แสดงกำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและผลที่จะ
เกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่ำง
สมเหตุสมผล 2 ใน  
3 สำเหต ุ

แสดงกำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและผลที่จะ
เกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่ำง
สมเหตุสมผล 1 ใน  
3 สำเหต ุ

ไม่มีกำรแสดงกำรเชื่อมโยง 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำเหต ุ
ของปัญหำและผลที่จะเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ (ต่อ) 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
   1.5 ก ำหนดทำงเลือก ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 

ที่มีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำ 2 วิธี 
ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 
ที่มีควำมเป็นไปได้ 2 วิธี 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 
ที่มีควำมเป็นไปได้ 1 วิธี 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 
ไม่ได้หรือไม่มีควำมเป็นไปได้ 

   1.6 กำรตัดสินใจเลือก 
       วิธีกำร 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกัด 
ซึ่งไม่เกิดผลกระทบในทำงลบ 
แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกัด 
และมีผลกระทบในทำงลบแก่ 
ตนเองและผู้อื่นไม่เกิน 1 ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกัด 
และมีผลกระทบในทำงลบแก่ 
ตนเองและผู้อื่น 2 ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
โดยไม่พิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกัด 
ท ำให้เกิดผลกระทบในทำงลบ 
แก่ตนเองและผู้อ่ืนมำกกว่ำ  
2 ประเด็น 

2. กำรวำงแผนในกำรแก้ 
   ปัญหำ 

มีกำรวำงแผนในกำรแก้ปัญหำ 
โดยใช้ข้อมูลและรำยละเอียด 
ประกอบกำรวำงแผนมีขั้นตอน 
ของแผนงำนอย่ำงชัดเจน และมี 
ข้อมูลเพียงพอ 

มีกำรวำงแผนในกำรแก้ปัญหำ 
โดยใช้ข้อมูลและรำยละเอียด 
ประกอบกำรวำงแผน และมีขั้น 
ตอนของแผนงำน 

มีกำรวำงแผนในกำรแก้ปัญหำ 
โดยใช้ข้อมูลและรำยละเอียด 
ประกอบกำรวำงแผน 

ไม่มีกำรวำงแผนในกำรแก้ปัญหำ 

3. กำรด ำเนินกำรในแก้ 
   ปัญหำ 
   3.1 กำรปฏิบัติตำมแผน 

 
 
ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำที่ 
ก ำหนดไว้ทุกข้ันตอนมีข้อมูล 
สนับสนุนครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 
ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำที่ 
ก ำหนดไว้ 2 ใน 3 ของขั้นตอน 
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ 

 
 
ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำ 
ที่ก ำหนดไว้ 1 ใน 3 ของขั้นตอน 
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ 

 
 
ไม่มีกำรปฏิบัติตำมแผนกำร 
แก้ปัญหำที่วำงไว้ 

   3.2 กำรตรวจสอบ 
        ทบทวนแผน 

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผนและ 
มีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผน 
และมีกำรแก้ไขข้อบกพร่องแต่ไม่ 
สมบูรณ์ 

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผน ไม่มีกำรตรวจสอบทบทวน 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
   3.3 กำรบันทึกผลกำรปฏิบตั ิ บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนทุกข้ันตอน 

และมีควำมชัดเจน 
บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนทุกข้ันตอน แต่
ไม่ค่อยชัดเจน 

มีกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนไม่ครบ
ทุกขั้นตอน 

ไม่มีกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 

4.สรุปผลและรำยงำน มีกำรสรุปผลและจัดท ำรำยงำน 
อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน 

มีกำรสรุปผลและจัดท ำรำยงำน มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนแต ่
ไม่ได้จัดท ำรำยงำน 

ไม่มีกำรสรุปและรำยงำนผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ผลลัพธ์ของกำรแก้ปญัหำ ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีเกิดจำกกำรแก้ปญัหำ

มีควำมถูกต้อง เหมำะสมบนพื้นฐำน
ของหลักเหตผุลและคณุธรรมอย่ำงน้อย 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของปัญหำที่แกไ้ข 

ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีเกิดจำกกำรแก้ปญัหำ
มีควำมถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของ
หลักเหตุผลและคุณธรรมอย่ำงน้อยร้อย
ละ70-79 ของปัญหำที่แก้ไข 

ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีเกิดจำกกำรแก้ปญัหำ
มีควำมถูกต้อง เหมำะสมบนพื้นฐำน
ของหลักเหตผุลและคณุธรรมร้อยละ 
50-69 ของปัญหำที่แก้ไข 

ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีเกิดจำกกำรแก้ปญัหำ
มีควำมถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของ
หลักเหตุผลและคุณธรรมต่ ำกว่ำรอ้ยละ 
50 ลงมำของปัญหำที่แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 1 น ำกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. น ำควำมรู้ ทักษะ และ
กระบวนกำรที่หลำกหลำยมำ
สร้ำงช้ินงำน/ สิ่งของ/เครื่องใช้ 
และ สำมำรถน ำมำแก้ปัญหำ   
ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้
อย่ำงเหมำะสม  

ช้ินงำน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ท่ีสร้ำง
สะท้อนถึงกำรน ำหลักกำร ควำมรู้
ทักษะกระบวนกำรที่หลำกหลำย 
สำมำรถน ำมำใช้แก้ปัญหำในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้เหมำะสมและมี
คุณภำพ 

ช้ินงำน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ท่ีสร้ำง
สะท้อนถึงกำรน ำหลักกำรควำมรู ้
ทักษะกระบวนกำรที่หลำกหลำย
สำมำรถน ำมำใช้แก้ปัญหำในกำร 
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้เหมำะสม 

ช้ินงำน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ท่ีสร้ำง 
น ำมำใช้แก้ปัญหำในกำรด ำเนิน 
ชีวิตประจ ำวันได้แตไ่มส่ะท้อน 
ถึงกำรน ำกระบวนกำรควำมรู ้
ที่หลำกหลำยมำใช้ 

ช้ินงำน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ท่ีสร้ำง 
ไม่สำมำรถน ำมำใช้แก้ปัญหำ 
ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได ้

 
สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. มีทักษะในกำรแสวงหำ 
   ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร  

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรจำก 
แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ และได้ข้อมลู 
อ้ำงอิงจำกแหล่งเรียนรูม้ำกกว่ำ 
3 รำยกำร ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรจำก 
แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ และได้ข้อมลู 
อ้ำงอิง จำกแหล่งเรียนรู้มำกกว่ำ 
2 รำยกำร ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรจำก 
แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ และได้ข้อมลู 
อ้ำงอิงจำกแหล่งอ้ำงอิงมำกกว่ำ 
1 รำยกำร ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

คัดลอกผลงำนของผู้อื่นหรือไม่ม ี
ข้อมูลจำกกำรสืบค้นข้อมลู ข่ำวสำร 
จำกแหล่งเรยีนรู ้

2. เช่ือมโยงควำมรู ้ มีกำรจัดกลุ่มควำมรู้ ข้อมลู ข่ำวสำร ท่ี
ได้จำกกำรสืบค้นจ ำแนกเป็นประเด็น
ควำมรู้เดิมกับประเด็นที่เป็นควำมรู้ใหม่
หรือน ำเสนอประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญ
ได้อย่ำงสอดคล้องน่ำเชื่อถือทุกประเด็น 

มีกำรจัดกลุ่มควำมรู้ ข้อมลู ข่ำว 
สำร ท่ีได้จำกกำรสืบค้น จ ำแนก 
เป็นประเด็นท่ีเป็นควำมรู้ใหม่ หรอื
น ำเสนอประเด็นทีเ่ป็นสำระส ำคัญได้
อย่ำงสอดคล้องน่ำเชื่อถือในบำง
ประเด็น 

มีกำรจัดกลุ่มควำมรู้ ข้อมลู ข่ำวสำร ท่ี
ได้จำกกำรสืบค้นหรือมีกำรน ำเสนอ
ประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญของควำมรู้ 
ข้อมูลข่ำวสำร แต่ไม่มีกำรจ ำแนก
ประเด็นควำมรูเ้ดมิกับประเด็นท่ีเป็น
ควำมรู้ใหม ่

คัดลอกควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
ที่ไม่แตกตำ่งจำกต้นฉบับ 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
3. มีวิธีกำรในกำรศึกษำ 
   ควำมรู้เพิ่มเติมเพื่อขยำย 
   ประสบกำรณไ์ปสู่กำร 
   เรียนรู้สิ่งใหมต่ำมควำม 
   สนใจ 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
เพิ่มเตมิจำกกำรเรียนรู้ในบทเรียน 
ในประเด็นท่ีสนใจด้วยวิธีกำรที่ 
หลำกหลำย และน ำเสนอผลกำร 
สืบค้นเป็นองค์ควำมรู้เพิ่มเติม 
จำกบทเรียน 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
เพิ่มเตมิจำกกำรเรียนรู้ในบทเรียน 
ในประเด็นท่ีสนใจ ด้วยวิธีกำรที ่
หลำกหลำย แตไ่ม่มีกำรน ำเสนอ 
ผลกำรสืบค้นเป็นองค์ควำมรู ้
เพิ่มเตมิจำกบทเรยีน 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
เพิ่มเตมิจำกกำรเรียนรู้ในบทเรียน 
โดยกำรสอบถำมครูหรือผู้รูเ้พื่อ 
ให้ได้ค ำตอบโดยเร็ว 

ไม่ปรำกฏพฤติกรรมที่แสดงถึง 
ควำมต้องกำรในกำรเรียนรู ้
เพิ่มเตมิ 

 

 
สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

พฤติกรรมบ่งชี ้
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ท ำงำนด้วยตนเองได ้
   ส ำเร็จ 

ปฏิบัติงำนของตนโดยตนเองได้ 
ส ำเร็จ 

ปฏิบัติงำนของตนเองได้ส ำเร็จ 
โดยมีผู้แนะน ำ 

ปฏิบัติงำนของตนเองโดยมีผู้อื่น 
ช่วยเหลือจนส ำเร็จ 

ปฏิบัติงำนของตนเองไมส่ ำเร็จ 

2. ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
   สำมำรถแสดงควำม 
   คิดเห็นและยอมรับ 
   ควำมคิดเห็นผู้อื่น 
 

แสดงควำมคิดเห็นของตนเอง 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น  
สนับสนนุหรือคัดค้ำนควำมคิด 
เห็นของผู้อื่น ด้วยกิริยำวำจำที่ 
สุภำพ และให้เกียรติเมื่อท ำงำน 
ร่วมกับผู้อื่น  

แสดงควำมคิดเห็นของตนเอง 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อ 
ท ำงำนร่วมกับผู้อืน่ 

รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น เม่ือ 
ท ำงำนร่วมกับผู้อืน่ 

มีพฤติกรรมที่ไม่สนใจ รับฟังควำม 
คิดเห็นของผู้อื่น เมื่อท ำงำนร่วม 
กับผู้อื่น 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
3. เห็นคุณค่ำของกำรมีชีวิต   
และครอบครัวที่อบอุ่น เป็นสุข 

มีผลงำนหรือกำรแสดงออก ท่ีสะทอ้น
ถึงควำมภำคภมูิใจของตน เอง โดยระบุ
ประเด็นที่ประทับใจ ดังนี ้
1. งำนท่ีช่วยแบ่งเบำภำระใน 
ครอบครัว 
2. ตั้งใจเรียนหนังสือโดยปฏิบตัิงำนท่ี
ได้รับมอบหมำยได้อย่ำง ส ำเร็จ 
3. แสดงออกถึงควำมรัก ควำมกตญัญู
ต่อผู้ปกครองในโอกำส ท่ีเหมำะสม 

มีผลงำนหรือกำรแสดงออก ท่ีสะทอ้น
ถึงควำมภำคภมูิใจในครอบครัวของ
ตนเอง 2 ประเด็น 

มีผลงำนหรือกำรแสดงออกที่สะทอ้นถึง
ควำมภำคภูมิใจในครอบครัวของตนเอง 
1 ประเด็น 

ผลงำนหรือกำรแสดงออกไมส่ะท้อนถึง
ควำมภำคภูมิใจในครอบครัวของตนเอง 

 
สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ 4 จัดกำรกับปัญหำและควำมขัดแย้งในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. รับรู้สำเหตุและจัดกำร 
   แก้ปัญหำ/ควำมขัดแย้ง 
   ได้ ประสบควำมส ำเร็จ 

รับรู้ปัญหำ/ควำมขัดแย้งที่ก ำลัง 
ประสบ สำมำรถแก้ไขปัญหำยุติ 
ควำมขัดแย้งได้ส ำเร็จด้วยตนเอง 
โดยใช้วิธีกำรเชิงบวก 

รับรู้ปัญหำ/ควำมขัดแย้งที่ก ำลัง 
ประสบ สำมำรถแก้ไขปัญหำ 
ลดควำมขัดแย้งด้วยตนเอง โดย 
วิธีกำรเชิงบวก 

รับรู้ปัญหำ/ควำมขัดแย้ง 
ที่ก ำลังประสบ ลดปัญหำ 
ลดควำมขัดแย้งโดยกำรให้ผู้อื่น 
ช่วยเหลือ 

ไม่ยอมรับปัญหำควำมขัดแย้ง 
ที่ประสบ 
 

 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและสภำพแวดล้อม  

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ติดตำมข่ำวสำร    
   เหตุกำรณ์ปัจจุบันของ 
   สังคม 

ติดตำมข่ำวสำร ควำม
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมและ 
วิทยำกำรใหม่ ๆ ทุกด้ำนจำกสื่อ 
ที่หลำกหลำย แล้วน ำมำเสนอ 
สนทนำ แลกเปลี่ยนควำมคิดกับ 
บุคคลอื่นหรือผู้รู้อย่ำงสม่ ำเสมอ  

ติดตำมข่ำวสำร 
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและ 
วิทยำกำรใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรเรียนจำกสื่อ แล้วน ำมำ 
เสนอให้เพ่ือน ๆ รับรู้อย่ำง 
สม่ ำเสมอ 

ติดตำมข่ำวสำร และเหตุกำรณ์ 
จำกสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วน ำเสนอให้ 
เพ่ือน ๆ รับรู้ ตำมที่ครูก ำหนด 

ไม่สนใจในกำรติดตำมข้อมูล 
ข่ำวสำรเหตุกำรณ์ปัจจุบันใด ๆ 

2. เข้ำใจ ยอมรับ และปรับ 
   ตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
   ทำงสังคม สภำพแวดล้อม 
   อย่ำงเหมำะสม  

เข้ำใจ ยอมรับ และปรับตัว ต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม  
สิ่งแวดล้อม ด ำรงตนอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นในสังคม ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงเหมำะสมกับวัฒนธรรมไทย 

ยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงทำง 
สังคม สิ่งแวดล้อม ด ำรงตนอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ที่มีกำร 
เปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสมกับ 
วัฒนธรรมไทย 

รับรู้ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
สิ่งแวดล้อม ด ำรงตนอยู่กับผู้อ่ืน 
ในสังคมได้ 

ไม่รับรู้ควำมเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมสภำพแวดล้อมหรือด ำรง 
ตนตำมกระแสสังคม ที่
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง 
   พฤติกรรมเสี่ยงต่อกำร 
   เกิดปัญหำสุขภำพ  
   กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
   อุบัติเหตุ สำรเสพติด 
   และควำมรุนแรง  

เป็นผู้มีพฤติกรรมต่อไปนี้ 
1. ดูแลสุขภำพร่ำงกำยของตน 
   ตำมหลักของสุขบัญญัติ 
2. ไม่ใช้สำรเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้น 
3. ไม่ก่อเหตุที่น ำไปสู่กำรทะเลำะ 
   วิวำทและควำมรุนแรง 
4. ไม่มีพฤติกรรมทำงเพศ 
5. ประเมินสถำนกำรณ์ คำดคะเน 
   ควำมเสี่ยงในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
   อยู่เสมอ 
6. มีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด 
7. มีสุขภำพจิตที่ดี มีมุมมองเชิง 
   บวก 

เป็นผู้มีพฤติกรรม ตำมข้อ 1-4 
และ ข้อ 5  หรือข้อ 6 หรือ ข้อ 7 
ข้อใดข้อหนึ่ง 
 

เป็นผู้มีพฤติกรรม ตำมข้อ 1-4 เป็นผู้มีพฤติกรรมไม่ครบตำม 
ข้อ 1-4 

2. จัดกำรกับอำรมณ์และ 
    ควำมเครียดได้ด้วยวิธี 
    กำรที่เหมำะสม 

ควบคุมอำรมณ์โดยไม่แสดงควำม 
ฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วยค ำพูด 
กิริยำอำกำรต่อหน้ำผู้อ่ืนใช้เวลำ 
ว่ำงในกำรปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น 
ประโยชน์เพื่อผ่อนคลำยควำม 
เครียดได้ 

ควบคุมอำรมณ์ โดยไม่แสดง 
ควำมฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วย 
ค ำพูด กิริยำอำกำรต่อหน้ำผู้อ่ืน 
ใช้เวลำว่ำงเพ่ือผ่อนคลำยควำม 
เครียด 

ควบคุมอำรมณ์ โดยไม่แสดง 
ควำมฉุนเฉียวหรือไม่พอใจ 
ด้วยค ำพูด กิริยำอำกำรต่อหน้ำ 
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะท้วงติง 

ควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึก ของ 
ตนเองไมได้ แสดงอำรมณ์ ควำม 
รู้สึกของตนเอง อย่ำงไม่เหมำะสม 

 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดที่ 1 เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำตนเองและสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   ในกำรเรียนรู้อย่ำง 
   สร้ำงสรรค์และมีคุณธรรม  

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม 
สรุปควำมรู้ได้ด้วยรูปแบบของ 
ตนเองอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม 
ควำมรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงถูกต้อง 
 

ใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้น  
ค้นคว้ำ รวบรวม ควำมรู้ได้ 
ด้วยตนเองอย่ำงถูกต้อง 

ใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ 
รวบรวม ควำมรู้ได้โดยมี ผู้แนะน ำ 
หรือลอกเลียนแบบผู้อ่ืน 

2. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   ในกำรสื่อสำรอย่ำง 
   สร้ำงสรรค์และมีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรรับและส่งสำร ที่เป็น 
ประโยชน์ให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้ ด้วย 
ตนเองอย่ำงถูกต้องและไม่ท ำให้ 
ผู้อื่นเดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรรับและส่งสำร ให้ผู้อื่น
เข้ำใจได้ ด้วยตนเองอย่ำงถูกต้อง
และไม่ท ำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมใน กำร
รับและส่งสำร ให้ผู้อื่นเข้ำใจได้
ด้วยตนเองอย่ำงถูกต้อง 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรรับ 
และส่งสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจโดยมี  
ผู้แนะน ำหรือควบคุม 

3. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   ในกำรท ำงำนและน ำ 
   เสนอผลงำนอย่ำง 
   สร้ำงสรรค์และมีคุณธรรม  

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
เพ่ือลดขั้นตอนและเวลำในกำร 
ท ำงำน และน ำเสนอผลงำนที่เป็น 
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 
อย่ำงถูกต้อง แปลกใหม่ น่ำสนใจ 
และไม่ท ำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
เพ่ือลดขั้นตอนและเวลำในกำร 
ท ำงำน และน ำเสนอผลงำนได้ด้วย 
ตนเองอย่ำงถูกต้อง และไม่ท ำให้ 
ผู้อื่นเดือดร้อน 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพ่ือลด 
ขั้นตอนและเวลำในกำรท ำงำน 
และน ำเสนอผลงำนได้ด้วยตนเอง 
อย่ำงถูกต้อง 

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอนและ 
เวลำในกำรท ำงำน น ำเสนอ
ผลงำนได้โดยมีผู้แนะน ำหรือ
ควบคุม 

4. กำรเลือกและใช้ 
    เทคโนโลยี ในกำรแก้ 
    ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
    และมีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรแก้ปัญหำของตนเองและ 
ผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยไม่ท ำให้ 
ผู้อื่นเดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรแก้ปญัหำของตนเอง 
อย่ำงสร้ำงสรรค์โดยไม่ท ำให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำร 
แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ท ำ 
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำ โดย 
มีผู้แนะน ำหรือควบคุม 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 
สมรรถนะท่ี 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 มีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ก ำหนดปัญหำ หรือ 
   ควำมต้องกำร  

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรได้ 
ชัดเจน ครอบคลุม และตรงกับ 
งำนที่ท ำ 

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรได้ 
ชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมกับงำนที่
ท ำ 

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรได้ ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรไม่ได้ 

2. รวบรวมข้อมูล ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ถูกต้อง น่ำเชื่อถือตรงกับปัญหำ 
หรือควำมต้องกำรเพียงพอที่จะน ำ 
มำใช้งำน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ถูกต้องตรงกับปัญหำหรือควำม 
ต้องกำร เพียงพอที่จะน ำมำใช้งำน 
 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ถูกต้องแต่ไม่เพียงพอที่จะน ำมำ 
ใช้งำน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ไม่ 
ตรงกับปัญหำหรือควำมต้องกำร 

3. ออกแบบและปฏิบัติกำร ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบและ 
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร และ 
ปฏิบัติกำรตำมท่ีออกแบบไว้ได้ 
ส ำเร็จ ทุกขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบและ 
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรและ 
ปฏิบัติกำรตำมท่ีออกแบบไว้ได้ 
ส ำเร็จ เกือบทุกข้ันตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบ 
และแก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร 
และปฏิบัติกำรตำมที่ออกแบบไว้
ได้ส ำเร็จ บำงขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบ 
และแก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร 
ได้ แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติกำรตำมท่ี 
ออกแบบได้ 

4. ประเมินผล ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำนที่
สำมำรถแก้ปัญหำหรือควำม
ต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำน ที่ 
สำมำรถแก้ปัญหำหรือควำม 
ต้องกำรได้ 

ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำน แต่ไม่
สำมำรถแก้ปัญหำหรือควำม
ต้องกำรได้ 

ไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยี เพื่อ 
ประเมินผลและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

 
 
 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 
 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 

 
ในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

ประกอบด้วย 
สมรรถนะที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
สมรรถนะที่ 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด  
สมรรถนะที่ 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
สมรรถนะที่ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
สมรรถนะที่ 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิด ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. พูดถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำ 
ใจจำกสำรที่ อ่ำน ฟังหรือดู ด้วย
ภำษำ ของตนเองได ้

พูดถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำก
สำร ท่ีอ่ำน ฟัง  ดู ด้วยภำษำของตน 
เองได้อย่ำงคล่องแคล่วชัดเจน  

พูดถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำก
สำรที่อ่ำน ฟังหรือดูด้วยภำษำของ
ตนเองได้อย่ำงชัดเจนแต่ขำดควำม
คล่องแคล่ว 

พุดถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำก
สำรที่อ่ำน ฟัง หรือดูด้วยภำษำของ
ตนเองได้บ้ำง 

ไม่สำมำรถพูดถ่ำยทอดควำมรู้ควำม
เข้ำใจจำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ด้วย
ภำษำของตนเองได ้

2. พูดถ่ำยทอดควำมคิดควำมรู้ 
สึกและทัศนะของตนเองจำกสำร 
ที่อ่ำนฟังหรือดู ด้วยภำษำของ   
ตนเองได้  

พูดถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้ึกและ
ทัศนะ จำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ตำมที่
ก ำหนดได้อย่ำงสมเหตสุมผล คล่อง 
แคล่ว ชัดเจนด้วยภำษำของตนเองได้ 

พูดถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้ึกและ
ทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ตำมที่
ก ำหนดได้อย่ำงมีเหตุผล ด้วยภำษำของ
ตนเองได ้

พูดถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้ึกและ
ทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ด้วย
ภำษำของตนเองได้บ้ำง และมีเหตผุล
ไม่เพียงพอ 

พูดถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้ึกและ
ทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ตำม
แบบ 

3. เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำม
เข้ำใจจำกสำรที่ อ่ำน ฟังหรือดู 
ด้วยภำษำ ของตนเองได ้

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำก
สำรที่อ่ำน ฟัง ดู ด้วยภำษำของตนเอง 
ได้ใจควำมครอบคลุมครบถ้วนและ
ถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำ 

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำก
สำรที่อ่ำน ฟัง ดู ด้วยภำษำของตนเอง 
ได้ใจควำมส ำคญัเป็นส่วนใหญ่ แตไ่ม่
ครบถ้วนสมบรูณ์และมีข้อบกพร่องใน
กำรใช้ภำษำวรรคตอนและกำรเขยีนค ำ 
ไม่เกิน 2 แห่ง 

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำก
สำรที่อ่ำน ฟัง ดู ด้วยภำษำของตนเอง
ได้ ใจควำมส ำคัญเป็นบำงส่วนและมี
ข้อบกพร่องในกำรใช้ภำษำ วรรคตอน 
และกำรเขียนค ำตั้งแต่ 3 แห่ง แต่ไม่
เกิน 5 แห่ง 

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำนฟังหรือดูตำมแบบ 

4. เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ   
ควำมรูส้ึกและทัศนะของ ตนเอง 
จำกสำรที่อ่ำน  ฟัง หรือดูด้วย
ภำษำของ   ตนเองได ้

เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้สึกและ
ทัศนะของตนเองจำกสำรที่อ่ำน ฟัง
หรือดู ด้วยภำษำของตนเอง ได้ใจควำม
ครอบคลมุครบถ้วนและถูกต้องตำม
หลักกำรใช้ภำษำ 

เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้สึกและ
ทัศนะของตนเองจำกสำรที่อ่ำน ฟัง
หรือ ดู ด้วยภำษำของตนเองได้ใจควำม
ส ำคัญ เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และมีข้อบกพร่องในกำรใช้
ภำษำวรรคตอนและกำรเขยีนค ำไม่เกิน 
2 แห่ง 

เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้สึกและ
ทัศนะของตนเอง จำกสำรที่อ่ำน ฟัง 
หรือดู ด้วยภำษำของตนเอง ได้ใจ
ควำมส ำคญัเป็นบำงส่วนและมี
ข้อบกพร่องในกำรใช้ภำษำวรรคตอน 
และกำรเขียนค ำตั้งแต่ 3 แห่ง แต่ไม่
เกิน 5 แห่ง 

เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรู้สึก 
และทัศนะของตนเองจำกสำรที ่
อ่ำน ฟังหรือดูตำมแบบ 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 2 พูดเจรจำต่อรอง 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. พูดเจรจำโนม้น้ำวได้อย่ำง   
เหมำะสมตำม สถำนกำรณ์เพื่อ
ประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม 

พูดเจรจำโน้มน้ำวท ำใหผู้้อื่น 
คล้อยตำมในวัตถุประสงค์ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ได้ส ำเรจ็ทุกสถำนกำรณ ์

พูดเจรจำโน้มน้ำวท ำใหผู้้อื่น 
คล้อยตำมในวัตถุประสงค์ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้
ส ำเรจ็บำงสถำนกำรณ ์

พูดเจรจำโน้มน้ำวท ำใหผู้้อื่น 
คล้อยตำมในวัตถุประสงค์ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองไดส้ ำเร็จ 

พูดเจรจำโน้มน้ำวใหผู้้อื่นคล้อย 
ตำมไม่ส ำเร็จ 

2. พูดเจรจำต่อรองได้อย่ำง 
   เหมำะสมตำม     
   สถำนกำรณ์เพื่อประโยชน์ 
   ต่อตนเองและสังคม 

พูดเจรจำต่อรอง ท ำให้ผู้อื่นคล้อย 
ตำมในวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได ้
ส ำเรจ็ทุกสถำนกำรณ ์

พูดเจรจำต่อรอง ท ำให้ผู้อื่นคล้อย 
ตำมในวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได ้
ส ำเรจ็บำงสถำนกำรณ ์

พูดเจรจำต่อรอง ท ำให้ผู้อื่นคล้อย 
ตำมในวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองไดส้ ำเร็จ 

พูดเจรจำต่อรองให้ผู้อื่นคล้อย 
ตำมไม่ส ำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำร 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น 
   ประโยชน์ 

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
จำกแหล่งต่ำง ๆ ได้ถูกต้องและ 
เหมำะสมด้วยตนเองทุกครั้ง 

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
จำกแหล่งต่ำง ๆ ได้ถูกต้องและ 
เหมำะสมด้วยตนเองเป็นบำงครั้ง 

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
จำกแหล่งต่ำง ๆ ตำมที่ผู้อื่น ช้ีแนะ 

รับข้อมูลข่ำวสำรทุกประเภท โดย 
ไม่จ ำแนกแยกแยะ 

2. ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่ รับ
ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง     
   มีเหตุผล 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมลู 
ข่ำวสำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ 
ที่มีต่อกำรพัฒนำตนเอง และส่วนรวม
อย่ำงมีเหตผุลประกอบในทุก ๆ ครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมลูข่ำว 
สำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีมีต่อกำร
พัฒนำตนเอง และส่วนรวมอย่ำงมเีหตุ 
ผลประกอบเป็นบำงครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมลูข่ำว 
สำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีมีต่อกำร
พัฒนำตนเอง หรือส่วนรวม โดยมี
เหตุผลประกอบบำงครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับข้อมลู 
ข่ำวสำร ตำมควำมต้องกำรของ 
ตนเองโดยไมไ่ตรต่รอง 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 4 เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มี   
ประสิทธิภำพ โดยค ำนึง ถึงผล 
กระทบที่มีต่อ ตนเองและสังคม  

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสมและ
คุ้มค่ำกับลักษณะข้อมลูข่ำวสำร โดย
ค ำนึงถึงผลที่จะเกดิขึ้นต่อตนเองและ
สังคมทุกครั้ง 

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสมและ
คุ้มค่ำกับลักษณะข้อมลูข่ำวสำร โดย
ค ำนึงถึงผลที่จะเกดิขึ้นต่อตนเองและ
สังคมเป็นบำงครั้ง 

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสมกบั
ลักษณะข้อมลูข่ำวสำรโดยค ำนึงถงึผลที่
จะเกิดขึ้นต่อตนเองหรือสังคม 

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรกับลักษณะขอ้มูล
ข่ำวสำรโดยไม่ค ำนึงถึงผลที่จะเกดิขึ้น
ต่อตนเองและสังคม 

 
สมรรถนะที่ 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 
ตัวชี้วัดที่ 1 คิดพ้ืนฐำน (กำรคิดวิเครำะห์) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. จ ำแนก จัดหมวดหมู่   
จัดล ำดับควำมส ำคัญ และ
เปรียบเทยีบข้อมูลในบรบิทของ
กำรด ำเนิน ชีวิตประจ ำวัน 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี ้
1. จ ำแนกข้อมูลได ้
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลได ้
3. จัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลได ้
4. เปรียบเทียบข้อมลูได้ในบริบท ของ
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ได้อย่ำง
เหมำะสม สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 3 พฤติกรรม 
ในบริบทของกำรด ำเนินชีวิต 
ประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 2 พฤติกรรม 
ในบริบทของกำรด ำเนินชีวิต 
ประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

มีพฤติกรรมบ่งช้ีพฤติกรรมใด 
พฤติกรรมหนึ่ง หรือไม่ปรำกฏ
พฤติกรรมใดเลย 

2. หำควำมสัมพันธ์ของ ส่วน 
ประกอบต่ำง ๆ ของข้อมูลที่พบ
เห็นในบริบทของกำรด ำเนินชีวิต 
ประจ ำวัน 

ระบุควำมสัมพันธ์ของส่วนประกอบ 
ต่ำง ๆ ของข้อมูลและสำมำรถเชื่อมโยง
กับเหตุกำรณ์ที่พบเห็นในวิตประจ ำวัน
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

ระบุควำมสัมพันธ์ของส่วนประกอบ 
ต่ำง ๆ ของข้อมูลและสำมำรถเชื่อมโยง
กับเหตุกำรณ์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้อง 

ระบุควำมสัมพันธ์ของส่วนประกอบ 
ต่ำง ๆ ของข้อมูลได้ถูกต้อง แตไ่ม่
สำมำรถเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์ที่พบ
เห็นในชีวิตประจ ำวันได ้

ไม่สำมำรถระบุควำมสมัพันธ์ของ
ส่วนประกอบต่ำง ๆ ของข้อมูล และไม่
สำมำรถเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์ที่พบ
เห็นในชีวิตประจ ำวันได ้

3. สำมำรถระบุหลักกำร  ส ำคัญ 
แนวคิดหรือควำมรู้ ที่ปรำกฏใน
ข้อมูลที่พบเห็นในบริบทของกำร
ด ำเนินชีวิต ประจ ำวัน 

ระบุหลักกำรส ำคัญ แนวคดิหรือควำมรู้
ที่ปรำกฏในข้อมูลต่ำง ๆ ที่พบเห็นใน
บริบทของกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัได้
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

ระบุหลักกำรส ำคัญ แนวคดิ หรือ
ควำมรู้ที่ปรำกฏในข้อมูลต่ำง ๆ ที่พบ
เห็นในบริบทของกำรด ำเนินชีวิต 
ประจ ำวัน ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

ระบุหลักกำรส ำคัญ แนวคดิหรือควำมรู้
ที่ปรำกฏในข้อมูลต่ำง ๆ ที่พบเห็นใน
บริบทของกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัได้
ถูกต้องเป็นบำงส่วนและไม่ครบถ้วน 

หลักกำรส ำคัญ แนวคดิ หรือควำมรู้ที่
ปรำกฏในข้อมูลต่ำง ๆ ที่พบเห็นใน
บริบทของกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัไม่
ถูกต้อง 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 
สมรรถนะที่ 2 คิดขั้นสูง (กำรคิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. คิดสังเครำะห์เพ่ือน ำไปสู่ 
   กำรวำงแผน ออกแบบ 
   คำดกำรณ์ ก ำหนดเป็น 
   เป้ำหมำยในอนำคต 
   เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ 
   ต่อตนเองและสังคม  

รวบรวมข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล 
และน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำ 
หลอมรวม สรุป เป็นองค์ควำมรู้ 
หรือสำรสนเทศ เพ่ือประกอบกำร 
วำงแผน ตัดสินใจที่เก่ียวกับกำร 
สร้ำงผลงำนของตนเองและ 
สังคมได้  

รวบรวมข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล 
และน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำ 
หลอมรวม สรุปเป็นองค์ควำมรู้ 
หรือสำรสนเทศ  เพื่อประกอบกำร 
วำงแผน  ตัดสินใจที่เกี่ยวกับกำร 
สร้ำงผลงำนของตนเองหรือสังคม 
ได้ 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล 
และน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำ 
หลอมรวมกันได้เป็นผลงำน 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล 
และน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำ 
หลอมรวมกันไม่ได้ 

2. คิดสร้ำงสรรค์  
   มีจินตนำกำร  คิดในทำง 
   บวก และสำมำรถ    
   ประยุกต์สร้ำงสรรค์สิ่ง 
   ใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อ 
   ตนเองและสังคม 

ใช้จินตนำกำรเชิงบวกในกำรสร้ำง 
สรรค์สิ่งแปลกใหม่ และหรือ 
ประยุกต์สร้ำงสิ่งใหม่ ได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพต่อตนเองและสังคม 

ใช้จินตนำกำรเชิงบวกในกำร 
สร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่และหรือ 
ประยุกต์สร้ำงสิ่งใหม่ได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ต่อตนเองหรือสังคม 

ใช้จินตนำกำรเชิงบวกในกำร 
สร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่ และหรือ 
ประยุกต์สร้ำงสิ่งใหม่ได้ 

ใช้จินตนำกำรเชิงบวกในกำร 
สร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่ และหรือ 
ประยุกต์สร้ำงสิ่งใหม่ไม่ได้ 

3. คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
   เพ่ือ ตัดสินใจเลือก   
   ทำงเลือกท่ีหลำกหลำย 
   โดยใช้เกณฑ์ที่เหมำะสม 

คิดแบบองค์รวม รอบด้ำนมีเหตุ 
ผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจเลือก บน 
พ้ืนฐำนของข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ 
โดยใช้เกณฑ์ที่ถูกต้องเหมำะสม 
ต่อตนเองและสังคม 

คิดแบบองค์รวม รอบด้ำน มีเหตุ 
ผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจเลือก 
บนพื้นฐำนของข้อมูล  ที่น่ำเชื่อถือ 
โดยใช้เกณฑ์ที่ถูกต้องเหมำะสม 
ต่อตนเองหรือสังคม 

คิดแบบองค์รวม  รอบด้ำน มีเหตุ 
ผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจเลือกบน
พ้ืนฐำนของข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ 
โดยใช้เกณฑ์ที่ถูกต้องได้ 

คิดแบบองค์รวมรอบด้ำน 
มีเหตุผลเชิงตรรกะ และตัดสินใจ 
เลือกบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ 
น่ำเชื่อถือ โดยใช้เกณฑ์ที่ถูกต้อง 
ไม่ได้ 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปญัหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดบัคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. วิเครำะห์ปญัหำ 
    1.1 ระบุปัญหำที่เกิดขึ้น 
         กับตนเอง 

 
ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงกับสภำพปัญหำได ้
มำกกว่ำ 3 ปัญหำ 

 
ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงกบัสภำพปัญหำได ้
3 ปัญหำ  

 
ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงกับสภำพปัญหำได ้
2 ปัญหำ 

 
ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงตำมสภำพปัญหำได ้
1 ปัญหำ 

    1.2 ระบุปัญหำที่เกิดขึ้น 
         กับบุคคลใกล้ตัว  

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับบคุคล
ใกล้ตัว ที่ตรงกับสภำพปัญหำไดม้ำก 
กว่ำ 3 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับบคุคล
ใกล้ตัว ท่ีตรงกับสภำพปัญหำได้ 3 
ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับบคุคล
ใกล้ตัว ท่ีตรงกับสภำพปัญหำได้ 2 
ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับบคุคล
ใกล้ตัว ท่ีตรงตำมสภำพปัญหำได้ 1 
ปัญหำ 

    1.3 ระบุสำเหตุของ    
         ปัญหำ 

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ได้สอดคล้องกับปัญหำมำกกว่ำ 3 
สำเหต ุ

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ได้สอดคล้องกับปัญหำ3 สำเหต ุ

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ได้สอดคล้องกับปัญหำ 2 สำเหต ุ

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ได้ 1 สำเหตุหรือระบสุำเหตุได้แตไ่ม่
สอดคล้องกับปญัหำ 

     1.4 จัดระบบข้อมลู 
          1.4.1 กำรจ ำแนก  

จ ำแนกและจดัหมวดหมู่ สำเหต ุ
ของปัญหำได้ถูกต้องทุกสำเหต ุ

จ ำแนกและจดัหมวดหมู่ สำเหต ุ
ของปัญหำได้ถูกต้อง 2 ใน 3 สำเหตุ  

จ ำแนกและจดัหมวดหมู่ สำเหต ุ
ของปัญหำได้ถูกต้อง 1 ใน 3 สำเหตุ  

จ ำแนกและจดัหมวดหมู่ สำเหต ุ
ของปัญหำไมไ่ด้หรือไมม่ีกำรจดั 
หมวดหมู ่

          1.4.2 กำรจัดล ำดับ มีกำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญของ 
สำเหตุของปัญหำได้อย่ำง สมเหตสุมผล
ทุกสำเหต ุ

มีกำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญของ 
สำเหตุของปัญหำได้อยำ่งสมเหต ุสมผล 
2 ใน 3 สำเหตุ 

มีกำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญของ 
สำเหตุของปัญหำได้อย่ำงสมเหต ุ
สมผล 2 ใน 3 สำเหต ุ

ไม่มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
ของสำเหตุของปัญหำ หรือจัดได ้
ไม่สมเหตุสมผล 

          1.4.3 เช่ือมโยง แสดงกำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและผลที่จะ 
เกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่ำง
สมเหตุสมผลทุกสำเหต ุ

แสดงกำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและผล 
ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมลูสนับสนนุ
อย่ำงสมเหตุสมผล 2 ใน 3 สำเหต ุ

แสดงกำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและ 
ผลที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมลู 
สนับสนุนอย่ำงสมเหตุสมผล 1 ใน 3 
สำเหต ุ

ไม่มีกำรแสดงกำรเชื่อมโยง 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำเหตุของ 
ปัญหำและผลที่จะเกิดขึ้น 

 
 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปญัหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล (ตอ่) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
   1.5 กำรตั้งสมมุติฐำน 
 

บอกแนวโน้มของสถำนกำรณ ์
ที่จะเกิดขึ้นได้มำกกว่ำ 3 
สถำนกำรณ ์

บอกแนวโน้มของสถำนกำรณ ์
ที่จะเกิดขึ้นได้ 3 สถำนกำรณ ์
 

บอกแนวโน้มของสถำนกำรณ ์
ที่จะเกิดขึ้นได้ 2 สถำนกำรณ ์
 

บอกแนวโน้มของสถำนกำรณ ์
ที่จะเกิดขึ้นได้ 1 สถำนกำรณ ์
หรือบอกไมไ่ด ้

   1.6 กำรก ำหนดทำงเลือก ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปญัหำ 
ที่มีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำ 3 วิธี 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปญัหำ 
ที่มีควำมเป็นไปได้ 3 วิธี 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปญัหำ 
ที่มีควำมเป็นไปได้ 2 วิธ ี

ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปญัหำ 
มีควำมเป็นไปได้ 1 วิธีหรือก ำหนด 
ทำงเลือกที่เป็นไปไมไ่ด ้

   1.7 กำรตัดสินใจเลือก 
        วิธีกำร  

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปญัหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกดั 
ซึ่งไม่เกิดผลกระทบในทำงลบแก ่
ตนเองและผู้อื่น 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปญัหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกดั 
และมผีลกระทบในทำงลบแก ่
ตนเองและผู้อื่นไมเ่กิน 1 ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปญัหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกดั 
และมผีลกระทบในทำงลบแก ่
ตนเองและผู้อื่น  2 ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปญัหำ 
โดยไม่พิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกดั 
ท ำให้เกิดผลกระทบในทำงลบ 
แก่ตนเองและผู้อื่นมำกกว่ำ 
2 ประเด็น 

2. กำรวำงแผนในกำร 
   แก้ปัญหำ  

มีกำรวำงแผนและออกแบบวิธ ี
กำรแก้ปัญหำที่มคีวำมเป็นไปได ้
อย่ำงสมเหตุสมผลโดยใช้ข้อมูล 
รำยละเอียดประกอบกำรวำงแผน 
มีขั้นตอนของแผนงำนอย่ำงชัดเจน 
และมีข้อมลูเพียงพอ 

มีกำรวำงแผนและออกแบบวิธ ี
กำรแก้ปัญหำโดยใช้ข้อมูล 
รำยละเอียดประกอบกำรวำงแผน 
มีขั้นตอนของแผนงำนอย่ำงชัดเจน 
และมีข้อมลูเพียงพอ 

มีกำรวำงแผนและออกแบบวิธ ี
กำรแก้ปัญหำโดยใช้ข้อมูล 
รำยละเอียดประกอบกำรวำงแผน 
มีขั้นตอนของแผนงำนอย่ำงชัดเจน 

ไม่มีกำรวำงแผนและออกแบบ 
วิธีกำรแก้ปัญหำ 

3. กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ 
   3.1 กำรปฏิบัติตำมแผน  

ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำที่ 
ก ำหนดไว้ทุกข้ันตอนมีข้อมลู 
สนับสนุนครบถ้วนสมบูรณ ์

ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำ 
ที่ก ำหนดไว้ 2 ในสำมของขั้นตอน 
และมีข้อมลูสนับสนุนสมบูรณ ์
 

ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำ 
ที่ก ำหนดไว้ 1 ใน 3 ของขั้นตอน 
และมีข้อมลูสนับสนุนสมบูรณ ์

ไม่มีกำรปฏิบตัิตำมแผนกำร 
แก้ปัญหำที่วำงไว ้

   3.2 กำรตรวจสอบ 
        ทบทวนแผน 

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผนและ 
มีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ครบถ้วน สมบรูณ ์

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผนและม ี
กำรแก้ไขข้อบกพร่องแต่ไม ่
สมบูรณ ์

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผน แต่ไม่มี
กำรแก้ไขข้อบกพร่อง 

ไม่มีกำรตรวจสอบทบทวน 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปญัหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล (ตอ่) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
   3.3 กำรบันทึกผล 
        กำรปฏิบัต ิ

บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนทุกข้ันตอน
และมีควำมชัดเจน 

บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนทุกข้ันตอน แต่
ไม่ค่อยชัดเจน 

มีกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 
ไม่ครบทุกข้ันตอน 

ไม่มีกำรบันทึกผล กำรปฏบิัติงำน 

4. สรุปผลและรำยงำน มีกำรสรุปผลและจัดท ำรำยงำน 
อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน 
มีหลักฐำนอ้ำงอิง อย่ำงสมเหต ุ
สมผลและแสดงถึงกำรน ำข้อค้นพบท่ีได้
ไปประยุกต์ใช้ใน 
สถำนกำรณ์อื่น  

มีกำรสรุปผลและจัดท ำรำยงำน 
อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน 
มีหลักฐำนอ้ำงอิง และแสดงถึงกำรน ำ
ข้อค้นพบท่ีได้ไปประยุกต ์
ใช้ในสถำนกำรณ์อื่น 
 

มีกำรสรุปผลและจัดท ำรำยงำน 
แต่ไม่แสดงถึงกำรน ำข้อค้นพบท่ี 
ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์อื่น 
 

ไม่มีกำรสรุปและจัดท ำรำยงำนผล 

 
ตัวชี้วดัที่ 2 ผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรแก้ปัญหำ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
ผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำ     
1. คุณภำพของผลงำน/ 
   กำรแก้ปัญหำ 

ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีเกิดจำกกำรแก ้
ปัญหำมีควำมถูกต้อง ตำมหลักกำร 
เหตุผล และเกิดจำกกำร 
ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด 
อย่ำงชัดเจน 

ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีเกิดจำกกำรแก ้
ปัญหำมีควำมถูกต้อง ตำมหลักกำร
เหตุผล แตไ่มไ่ด้เกดิจำกกำรด ำเนนิงำน
ตำมขั้นตอนท่ี 
ก ำหนดไว้ท้ังหมด 

ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีเกิดจำกกำรแก ้
ปัญหำมีควำมถูกต้อง ตำมหลักกำร
เหตุผล แต่กำรแก้ปัญหำ 
ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด 

ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีเกิดจำกกำร 
แก้ปัญหำไม่ถูกต้องตำมหลักกำร 
เหตุผล และไม่ไดเ้กิดจำกกำร 
ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด 

2. น ำไปประยุกต์ใช้ น ำข้อค้นพบจำกผลงำน/ช้ินงำน 
ไปประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันและ 
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์อื่น ๆ  
ได้อย่ำงสอดคล้องตำมหลักเหตผุล 
และคณุธรรม  

น ำข้อค้นพบจำกผลงำน/ช้ินงำน 
ไปประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันและ 
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์อื่น ๆ 
ได้อย่ำงสมเหตุสมผล 

น ำข้อค้นพบจำกผลงำน/ช้ินงำน 
ไปประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันและ 
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์อื่น  
 

ไม่มีกำรน ำข้อค้นพบจำกผลงำน/ 
ช้ินงำนไปประยุกต์ใช้ในกำร 
ป้องกันและแก้ปัญหำใน 
สถำนกำรณ์อื่น 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 1 น ำกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. น ำควำมรู้ ทักษะ และ
กระบวนกำรที่ หลำกหลำย มำ
สร้ำงผลงำน/ โครงงำนท่ีเป็น
ระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และมี
ประสิทธิภำพ ไปใช้ ในกำรด ำเนิน   
ชีวิตประจ ำวัน ได้อย่ำงเหมำะสม 

น ำควำมรู้ / ทักษะและเทคนิควิธีต่ำง 
ๆ มำใช้สร้ำงสรรค์งำนอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ(ผลงำนมี
ประโยชน์ประหยดั งบประมำณ/ 
ทรัพยำกร และส ำเร็จ) ในเวลำที่
ก ำหนดและสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

น ำควำมรู/้ทักษะและเทคนิควิธีต่ำง ๆ 
มำใช้สร้ำงสรรค์งำนอย่ำงเป็นระบบแต่
ขำดประสิทธิภำพ(ประโยชน์ ประหยัด
งบประมำณ/ทรัพยำกร และส ำเรจ็) ใน
เวลำที่ก ำหนดและสำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

น ำควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธีตำ่ง ๆ 
มำใช้สร้ำงสรรค์งำนได้แตไ่มม่ี
ประสิทธิภำพและไมส่ ำเร็จในเวลำที่
ก ำหนด 

น ำควำมรู/้ทักษะและเทคนิค วิธีต่ำง ๆ 
มำใช้สร้ำงสรรค์งำนไม่ได ้

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดบัคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. มีทักษะในกำรแสวงหำ 
   ควำมรู้ ข้อมูล  ข่ำวสำร 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
จำกแหล่งเรยีนรูต้่ำง ๆ หรือ 
แหล่งอ้ำงอิงที่หลำกหลำย 
โดยปฏบิัติทุกครั้ง 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
จำกแหล่งเรยีนรูต้่ำง ๆ หรือแหล่ง 
อ้ำงอิงที่หลำกหลำย โดยปฏิบตั ิ
เป็นบำงครั้ง 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
จำกแหล่งเรยีนรู้ หรือแหล่งอ้ำงอิง 
ที่ไม่หลำกหลำย 

คัดลอก ข้อมูล ข่ำวสำร ผู้อื่น 
โดยไม่มีกำรสืบค้น 

2. สำมำรถเช่ือมโยงควำมรู ้ สังเครำะห์ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรที่ได้ 
รับและสำมำรถน ำเสนอประเด็นทีเ่ป็น
แก่นสำระส ำคญัครบถ้วนหรือเปรยีบ 
เทียบกับหลักกำรทฤษฎีได้อย่ำงสอด 
คล้องน่ำเชื่อถือทุกประเด็น 

สังเครำะห์ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
ท่ีได้รับและสำมำรถน ำเสนอประเด็นท่ีเป็น
แก่นสำระส ำคัญได้เป็นบำงส่วนหรือ
เปรียบเทียบกับหลักกำรทฤษฎีได้อย่ำง
สอดคล้องน่ำเชื่อถือเป็นบำงประเด็น 

จัดกลุ่มควำมรู้  ข้อมลู ข่ำวสำรทีไ่ด้รับ 
และสำมำรถน ำเสนอประเด็นที่เปน็
แก่นสำระส ำคญัได้  

จัดกลุ่มควำมรู้ ข้อมลู ข่ำวสำรที่ได้รับ
ไม่ได้หรือน ำเสนอประเด็นที่เป็นแก่น
สำระส ำคญัโดยเปรียบเทียบหลักกำร
ทฤษฎีไม่สอดคล้องหรือไม่น่ำเชื่อถือ 

3. มีวิธีกำรในกำรศึกษำ ควำมรู้
เพิ่มเติมเพื่อขยำยประสบกำรณ์
ไปสู่กำร เรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้ำง
องค์ควำมรู้ตำมควำมสนใจอย่ำง
ต่อเนื่อง  

มีวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
ข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อสร้ำง 
ประเด็นกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็น 
ประโยชน์ ตำมควำมสนใจอย่ำง 
ต่อเนื่อง 

มีวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ ข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อสรำ้ง 
ประเด็นกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เป็น 
ประโยชน์ ตำมควำมสนใจได ้

มวีิธีกำรท่ีหลำกหลำยในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ ข้อมูล ข่ำวสำรท่ีไม่หลำก 
หลำย เพื่อสร้ำงประเด็นกำร 
เรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
ตำมควำมสนใจ 

มีวิธีกำรในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
ข้อมูล ข่ำวสำร แต่ไม่สำมำรถ 
สร้ำงประเด็นกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำง 
   สร้ำงสรรค์ สำมำรถ 
   แสดงควำมคิดเห็นของตน 
   ยอมรับฟังควำมคิดเห็น 
   ของผู้อื่น 

แสดงควำมคดิเห็นของตนเอง 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น โดย 
สนับสนุนหรือคัดค้ำนควำมคิดเหน็ 
นั้นด้วยกิริยำ วำจำท่ีสุภำพ ให ้
เกียรตผิู้อื่น พร้อมทั้งปฏิบัติงำน 
ที่ตนรับผดิชอบจนส ำเร็จ เป็นท่ีพึง 
พอใจของกลุ่ม 

แสดงควำมคดิเห็นของตนเอง 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น โดย 
สนับสนุนหรือคัดค้ำน ควำมคิดเหน็บ้ำง
ด้วยกิริยำ วำจำทีสุ่ภำพ ให้เกยีรตผิู้อื่น
พร้อมท้ัง 
ปฏิบัติงำนท่ีตนรับผิดชอบจนส ำเรจ็ 

แสดงควำมคดิเห็นของตนเอง 
และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
หรือปฏิบัติงำนท่ีรบัผิดชอบ ส ำเรจ็ 
เมื่อมีผู้อื่นมำกระตุ้น 

ปฏิบัติงำนของตนเองได้ แต่ไมร่ับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ 
   หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติตำมกฎ  กติกำของสังคม 
สำมำรถระบุหนำ้ที่ในควำมรับผิดชอบ
ของตน และปฏิบัตติำมหนำ้ที่ ที่สง่ผล
ให้เกิดผลดีต่อตนเองและส่วนรวม   

ปฏิบัติตำมกฎ กติกำของสังคม 
สำมำรถระบุหนำ้ที่ในควำมรับผิดชอบ
ของตน และปฏิบัต ิ
หน้ำท่ี ท่ีส่งผลให้เกดิผลดตี่อตนเองได ้

ปฏิบัติตำมกฎ กติกำของสังคม 
สำมำรถระบุหนำ้ที่ได้ แต่ละเลย 
กำรปฏิบัตเิป็นบำงครั้ง 

ไม่ปฏิบตัิตำมกฎ กติกำของสังคม 
หรือละเลยในหน้ำที่ 

3. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
   กับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค ์

ปฏิบัติตนไดต้ำมสิทธิของตนเอง 
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมกล้ำ 
ในกำรเรียกร้องสิทธ์ิที่ถูกละเลยและไม่
ละเมิดหรือรู้จักเคำรพสิทธ์ิที่พึงไดข้อง
ผู้อื่น 

ปฏิบัติตนไดต้ำมสิทธ์ิที่มีในกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรม แต่ไม่กล้ำเรียกรอ้ง
สิทธ์ิที่ถูกละเลยและให ้
โอกำสผู้อื่นใช้สิทธ์ิที่พึงได ้

ปฏิบัติตนตำมสิทธ์ิที่มีในบำง 
กิจกรรม แตไ่มล่ะเมิดหรือใช้ 
โอกำสในกำรหยิบฉวยสิทธิ์ท่ีพึงได ้
ของผู้อืน่ 

ละเมิดสิทธ์ิของผู้อื่นในบำงโอกำส 

4. เห็นคุณค่ำของกำรมีชีวิต มีพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมรื่นรมย์
ส่งผลทีด่ีต่อสุขภำพกำย 
สุขภำพจิตของตนเองและผู้อื่น 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมรื่นรมย์
ส่งผลทีด่ีต่อสุขภำพกำย 
สุขภำพจิตของตนเองหรือผู้อื่น 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมรื่นรมย์
ส่งผลทีด่ีต่อสุขภำพกำย 
สุขภำพจิตของผู้อื่น โดยหวังประโยชน์
ส่วนตน 

มีพฤติกรรมเสีย่งท่ีส่งผลต่อสุขภำพกำย 
สุขภำพจิตของตนเองและผู้อื่น 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 
สมรรถนะที่ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข (ต่อ) 

พฤตกิรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
5. เข้ำใจ ยอมรับ ปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย ควำม
เสมอภำคทำงเพศ 

มีพฤติกรรมในกำรแสดงออกถึงกำร
ยอมรับ กับผูร้่วมกิจกรรมที่แตกตำ่ง
ทำงกำย ทำงควำมคิดต่ำงเพศ ต่ำงวัย 
อย่ำงจริงใจ 

มีพฤติกรรมในกำรแสดงออกถึงกำร
ยอมรับ กับผูร้่วมกิจกรรมที่แตกตำ่ง
ทำงกำย ทำงควำมคิดต่ำงเพศ ต่ำงวัย 
อย่ำงมีเง่ือนไข 

เข้ำใจ ยอมรับ ปรับตัวต่อกำร 
เปลี่ยนแปลงทำงกำย ทำงควำมคดิ 
เพศและวัยของตนเอง 

ไม่สำมำรถดูแลตนเอง ตำมกำร 
เปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยและไม ่
เห็นควำมส ำคัญของกำรเสมอ 
ภำคทำงเพศ 

6. ใช้ภำษำ กิริยำ ท่ำทำง 
เหมำะ สมกับบุคคล และ   
โอกำสตำมมำรยำทสังคม 

มีกิริยำ วำจำ ท่ำทำง  
และแต่งกำยสุภำพ เหมำะสมกับ 
บุคคล สถำนท่ี ในทุกโอกำส 

มีกิริยำ วำจำ ท่ำทำง  
และแต่งกำยสุภำพ เหมำะสม 
เมื่ออยู่ต่อหน้ำชุมชน 

มีกิริยำ วำจำ ท่ำทำง  
หรือแต่งกำยไม่เหมำะสมเมื่ออยู ่
ต่อหน้ำชุมชน ในบำงครั้ง 

มีกิริยำ วำจำ ท่ำทำงหรือแต่ง 
กำยไมเ่หมำะสมในทุกโอกำส 

7. ปฏิบัติงำนในส่วนรวม อย่ำงมี
ควำมสุข 

พึงพอใจเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำง
กว้ำงขวำงในฐำนะผู้น ำหรือผูต้ำม 

เข้ำร่วมกิจกรรมส่วนรวมไดเ้ป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

มีควำมกังวลอยู่บ้ำงเมื่อต้อง 
ปฏิบัติงำนกับผู้อื่น 

แยกตนเองจำกกำรปฏิบัติงำน 
ร่วมกับผู้อื่นมำท ำงำนแต่ผูเ้ดียว 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 จัดกำรกับปัญหำและควำมขัดแย้งในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. วิเครำะห์ สถำนกำรณ์    
ปัญหำและมีกำรจัดกำร ได้
เหมำะสม 

มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ในกำร 
ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหำ/ 
ควำมขัดแย้งท่ีก ำลังประสบ 
มีกำรเก็บข้อมลูเพื่อประเมินทำง 
เลือกในกำรแก้ปัญหำของตนเอง 
และผู้อื่น แล้วจึงลงมือแก้ไข 
ปัญหำได้ประสบผลส ำเร็จ 

มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ในกำร 
ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหำ/ 
ควำมขัดแย้งท่ีก ำลังประสบ มีกำร 
สอบถำมหรือเก็บข้อมูล เพื่อประเมิน
ทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 
ของตนเองหรือผู้อื่น แล้วจึงลงมือ 
แก้ไขปัญหำได้ประสบผลส ำเร็จ 

ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหำ/ 
ควำมขัดแย้งท่ีก ำลังประสบและ 
แก้ไขปัญหำโดยไม่ประเมินทำง 
เลือกในกำรแก้ปัญหำ 

รับรู้ปัญหำ/ควำมขัดแย้งท่ีก ำลัง 
ประสบ แต่ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำได้ 

 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 5 ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและสภำพแวดล้อม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ติดตำมข่ำวสำรเหตุกำรณ์
ปัจจุบันของสังคมโลก 

ตื่นตัวรับรู้ข่ำวสำรและตระหนักถึงผล 
กระทบของข่ำวสำรท่ีอำจจะเกิดกับตน
และสังคมโลก 

ตื่นตัวรับรู้ข่ำวสำร และตระหนักถึงผล 
กระทบของข่ำวสำรท่ีอำจจะเกิดกับตน
และชุมชน 

รับรู้ข่ำวสำรและตระหนักถึงผลกระทบ
ของข่ำวสำรท่ีอำจจะเกิดกับตน 

ขำดควำมใส่ใจในข้อมูลข่ำวสำร 

2. ปรับตัวต่อกำร เปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม สภำพแวดล้อม 

ปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและสภำพแวดล้อมได้ 
อย่ำงเหมำะสม โดยไม่มีพฤติกรรม 
ขัดแย้งกับวัฒนธรรมของสังคมไทย 

ปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและสภำพแวดล้อมได้อย่ำง
เหมำะสม 

ปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม 
และสภำพแวดล้อม 

รับรู้สถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
ทำงสังคมและสภำพแวดล้อม 
แต่ไม่ใส่ใจที่จะปรับตัว 

 

สมรรถนะที่ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง 
   พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ 
   กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
   อุบัติเหตุ สำรเสพติด และ 
   ควำมรุนแรง   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ทุก
รำยกำร 
1. หลีกเลี่ยงจำกสำรเสพติดทุกประเภท 
2. ไม่ใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำ 
3. ไม่ปรำกฏพฤติกรรมล่วงละเมิดทำงเพศ 
4. มีควำมระมัดระวังในกำรเล่นหรือท ำ
กิจกรรมใด ๆ ท่ีเสี่ยงต่อ อุบัติเหตุ 
5. รับประทำนอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร 
6. ออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมท่ีพึง 
ประสงค์ในข้อ 1-4 และข้อ 5-6 
ข้อใดข้อหน่ึง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมท่ีพึง 
ประสงค์ในข้อ 1-4 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมท่ีพึง 
ประสงค์ ไม่ครบตำมข้อ 1-4 

2. จัดกำรกับอำรมณ์และ 
   ควำมเครียดได้อย่ำง 
   ถูกต้องและเหมำะสม 

ควบคุมอำรมณ์  โดยไม่แสดงควำมฉุนเฉียว
หรือไม่พอใจด้วยค ำพูด กิริยำอำกำรต่อหน้ำ
ผู้อื่นใช้เวลำว่ำงในกำรปฏิบัติ กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อผ่อนคลำยควำมเครียดได้ 

ควบคุมอำรมณ์  โดยไม่แสดง 
ควำมฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วย 
ค ำพูด กิริยำอำกำร ต่อหน้ำผู้อื่น 
ใช้เวลำว่ำงเพื่อผ่อนคลำยควำม 
เครียด 

ควบคุมอำรมณ์  โดยไม่แสดง 
ควำมฉุนเฉียวหรือไม่พอใจ 
ด้วยค ำพูด กิริยำอำกำร ต่อหน้ำ 
ผู้อื่นเม่ือมีผู้ชี้แนะท้วงติง 

แสดงควำมฉุนเฉียวหรือไม่พอใจ 
ด้วยค ำพูด กิริยำ อำกำรต่อหน้ำ 
ผู้อื่น 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 5 ควำมสำมำรถในกำรเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำตนเองและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ (1) ปรับปรุง (0) 
1. เลือกและใช้เทคโนโลย ี
   ในกำรเรียนรู้อย่ำง 
   สร้ำงสรรค์และมีคณุธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม 
และสรุป ควำมรู้ด้วยตนเองได้อยำ่ง
ถูกต้อง มีควำมหลำกหลำย 
แปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมโดยสำมำรถ 
แนะน ำผู้อื่นได ้

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมใน
กำรสืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม 
และสรุป ควำมรู้ด้วยตนเองได ้
อย่ำงถูกต้อง มีควำมหลำกหลำย 
แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อ 
ตนเองหรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในกำร 
สืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม และสรปุ
ควำมรู้ด้วยตนเองได้ อย่ำงถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือ 
สังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในกำร 
สืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม และสรปุ 
ควำมรู้ด้วยตนเองได้แต่ต้องอำศัย 
ผู้แนะน ำ 

2. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน 
   กำรสื่อสำรอย่ำง   
   สร้ำงสรรค์และมีคณุธรรม 
 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรรับและส่งสำรใหผู้้อื่นเข้ำใจได้
อย่ำงถูกต้องและมีควำมหลำกหลำย 
แปลกใหม่ โดยไม่ท ำให้ผู้อื่น เดือดร้อน 
และสำมำรถ 
แนะน ำผู้อื่นได ้

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมใน
กำรรับและส่งสำรใหผู้้อื่นเข้ำใจไดอ้ย่ำง
ถูกต้อง และมีควำมหลำกหลำยแปลก
ใหม่ โดยไม่ท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในกำรรับและส่ง
สำรใหผู้้อื่นเข้ำใจได้อย่ำง 
ถูกต้อง โดยไม่ท ำใหผู้้อื่นเดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีให้ผู้อื่น 
เข้ำใจได้อย่ำงถูกต้องแตไ่ม่ค ำนึง 
ถึงผลกระทบต่อผู้อื่น 

3. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน 
   กำรท ำงำนอย่ำง 
   สร้ำงสรรค์และมีคณุธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
เพื่อลดขั้นตอน เวลำทรัพยำกร 
ในกำรท ำงำนและน ำเสนอผลงำนที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมี
ควำมหลำกหลำย 
แปลกใหม่ น่ำสนใจ ไม่ลอกเลียน 
แบบ ไม่ท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ม ี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
สำมำรถแนะน ำผู้อื่นได้  

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
เพื่อลดขั้นตอน เวลำ ทรัพยำกร 
ในกำรท ำงำนและน ำเสนอ 
ผลงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม โดยไม่ท ำใหผู้้อื่น  
เดือดร้อน ไม่มผีลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

เลือกและใช้  เทคโนโลยเีพื่อลด 
ขั้นตอน เวลำทรัพยำกร ในกำร 
ท ำงำนและน ำเสนอผลงำนท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอน 
เวลำ ทรัพยำกร ในกำร 
ท ำงำนและน ำเสนอผลงำนไดโ้ดย 
ต้องมีผู้แนะน ำ 

 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 5 ควำมสำมำรถในกำรเทคโนโลยี (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำตนเองและสังคม (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ (1) ปรับปรุง (0) 
3. เลือกและใช้เทคโนโลย ี
   ในกำรท ำงำนอย่ำง 
   สร้ำงสรรค์และมีคณุธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
เพื่อลดขั้นตอน เวลำ ทรัพยำกร 
ในกำรท ำงำนและน ำเสนอผลงำนที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและ 
สังคม โดยมีควำมหลำกหลำย 
แปลกใหม่ น่ำสนใจ ไม่ลอกเลียน 
แบบ ไม่ท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ม ี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
สำมำรถแนะน ำผู้อื่นได ้

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
เพื่อลดขั้นตอน เวลำ ทรัพยำกร 
ในกำรท ำงำนและน ำเสนอผลงำน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ 
สังคม โดยไม่ท ำใหผู้้อื่นเดือดร้อน 
ไม่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อลด 
ขั้นตอน เวลำ ทรัพยำกร  ในกำร 
ท ำงำนและน ำเสนอผลงำนท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อลด 
ขั้นตอน เวลำ ทรัพยำกร ในกำร 
ท ำงำนและน ำเสนอผลงำนไดโ้ดย 
ต้องมีผู้แนะน ำ 

4. กำรเลือกและใช้     
   เทคโนโลยีในกำร   
   แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค ์
   และมีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรแก้ปญัหำอย่ำงสร้ำงสรรค ์
ได้ด้วยตนเอง ท ำให้เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคม โดยไม่ท ำให ้
ผู้อื่นเดือดร้อน ไมม่ีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถ 
แนะน ำผู้อื่นได ้
 

เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค ์
ได้ด้วยตนเองท ำให้เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยี ในกำร 
แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง ท ำให้เกิด 
ประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในกำรแก ้
ปัญหำได้โดยต้องมผีู้แนะน ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะที่ 5 ควำมสำมำรถในกำรเทคโนโลยี (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดบัคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ (1) ปรับปรุง (0) 
1. กำรก ำหนดปัญหำหรือ 
   ควำมต้องกำร  

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำร 
ได้ชัดเจน ครอบคลมุและตรงกับ 
งำนท่ีท ำ 

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำร 
ได้ชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมและ 
ตรงกับงำนท่ีท ำ 

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรได ้ ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรไมไ่ด ้

2. กำรรวบรวมข้อมลู ใช้เทคโนโลยรีวบรวมข้อมลูได ้
ถูกต้อง น่ำเชื่อถือตรงกับปัญหำ 
หรือควำมต้องกำรเพียงพอท่ีจะน ำ 
มำใช้งำน 

ใช้เทคโนโลยรีวบรวมข้อมลูได ้
ถูกต้องตรงกับปัญหำหรือควำม 
ต้องกำร เพียงพอที่จะน ำมำใช้งำน 

ใช้เทคโนโลยรีวบรวมข้อมลูได ้
ถูกต้องแต่ไม่เพียงพอที่จะน ำมำ 
ใช้งำน 

ใช้เทคโนโลยรีวบรวมข้อมลูได ้
ไม่ตรงกับปัญหำหรือควำมต้องกำร 

3. เลือกวิธีกำร เลือกวิธีกำรได้ตรงกับปัญหำหรือ 
ควำมต้องกำรได้ทุกครั้ง 

เลือกวิธีกำรได้ตรงกับปัญหำ 
หรือควำมต้องกำรไดเ้ป็นส่วนใหญ ่

เลือกวิธีกำรได้ตรงกับปัญหำ 
หรือควำมต้องกำรไดเ้ป็นบำงส่วน 

เลือกวิธีกำรไม่ตรงกับปัญหำหรือ 
ควำมต้องกำร 

4. กำรออกแบบและ   
   ปฏิบัติกำร 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบและ 
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร และ 
ปฏิบัติกำรตำมที่ออกแบบไวไ้ดส้ ำเร็จ
ทุกขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบและ 
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร 
และปฏิบตัิกำรตำมที่ออกแบบ 
ไว้ไดส้ ำเร็จ เกือบทุกข้ันตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบ 
และแก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร 
และปฏิบตัิกำรตำมที่ออกแบบ 
ไว้ไดส้ ำเร็จ บำงขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบและ 
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรได ้
แต่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิกำรตำมที ่
ออกแบบไว้ไดส้ ำเร็จ 

5. ทดสอบ มีกำรทดสอบและกระบวนกำร 
ท ำงำนอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำ 
กำรทุกข้ันตอน 

มีกำรทดสอบกระบวนกำรท ำงำน 
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
เกือบทุกข้ันตอน 

มีกำรทดสอบกระบวนกำรท ำงำน 
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
บำงขั้นตอน 

มีกำรทดสอบกระบวนกำร 
ท ำงำนแต่ไม่มหีลักวิชำกำร 
สนับสนุน 

6. ปรับปรุงแก้ไขงำน งำนไม่มีข้อบกพร่องหรือมีข้อ 
บกพร่องได้รับกำรแก้ไขท้ังหมด 

ข้อบกพร่องของงำนได้รับกำร 
แก้ไข เกือบท้ังหมด 

ข้อบกพร่องของงำนได้รับกำร 
แก้ไข เป็นบำงส่วน 

ข้อบกพร่องของงำนได้รับกำร 
แก้ไขเล็กน้อย 

7. กำรประเมินผล ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำน ที่สำมำรถ
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำน ที่สำมำรถ
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรได ้

ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำน แตไ่ม ่
สำมำรถแก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรได ้

ไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
ประเมินผลและสรปุผลกำรด ำเนินงำน 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ (Rubric) ส ำหรับครูผู้สอนประเมินนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ประกอบด้วย 

สมรรถนะท่ี 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
สมรรถนะท่ี 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด  
สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
สมรรถนะท่ี 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิด ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. พูดถ่ำยทอดควำมรู้ 
   ควำมเข้ำใจจำกสำรที่ 
   อ่ำน ฟังหรือดู ด้วยภำษำ 
   ของตนเองพร้อมยก 
   ตัวอย่ำงประกอบได้  

พูดถ่ำยทอดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจจำกสำรที่อ่ำน ฟัง 
หรือดู ด้วยภำษำของตนเอง 
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ 
สอดคล้องกับเรื่องที่ถ่ำยทอด 

พูดถ่ำยทอดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำน  ฟัง หรือดู ด้วย  
ภำษำของตนเอง พร้อมยก 
ตัวอย่ำงประกอบแต่ไม่สอดคล้อง 
กับเรื่องที่ถ่ำยทอด  

พูดถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำน ฟัง หรือดู  
ด้วยภำษำของตนเอง 

พูดถ่ำยทอดควำมรู้  
ควำมเข้ำใจจำกสำรที่อ่ำน 
ฟัง หรือดู ตำมแบบ 

2. พูดถ่ำยทอดควำมคิด 
   ควำมรู้สึกและทัศนะของ 
   ตนเองจำกสำร ที่อ่ำน ฟัง 
   หรือดูด้วยภำษำของ   
   ตนเองพร้อมยกตัวอย่ำง 
   ประกอบได้   

พูดถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 
และทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟัง หรือ 
ดู ด้วยภำษำของตนเอง พร้อมยก 
ตัวอย่ำงประกอบ สอดคล้องกับ 
เรื่องท่ีถ่ำยทอด 

พูดถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 
และทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟัง 
หรือดูด้วยภำษำของตนเอง 
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ 
แต่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ถ่ำยทอด 
 

พูดถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 
และทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟัง 
หรือดู ด้วยภำษำของตนเอง 
และไม่มีตัวอย่ำงประกอบ 
 

พูดถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 
และทัศนะจำกสำรที่อ่ำน ฟัง  
หรือดู ตำมแบบ 

3. เขียนถ่ำยทอดควำมรู้  
   ควำมเข้ำใจจำกสำรที่ 
   อ่ำน ฟังหรือดูด้วยภำษำ   
   ของตนเอง พร้อม   
   ยกตัวอย่ำงประกอบได้    

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ด้วย
ภำษำของตนเอง พร้อม
ยกตัวอย่ำงประกอบสอดคล้อง 
กับเรื่องที่ถ่ำยทอด 

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำนฟังหรือดูด้วยภำษำ 
ของตนเอง พร้อมยกตัวอย่ำง 
ประกอบแต่ไม่สอดคล้องกับเรื่อง 
ที่ถ่ำยทอด 

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำนฟังหรือดู ด้วยภำษำ 
ของตนเอง และไม่มีตัวอย่ำง 
ประกอบ 
 

เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
จำกสำรที่อ่ำน ฟังหรือดู ตำมแบบ 
 

4. เขียนถ่ำยทอดควำมคดิ 
   ควำมรู้สึกและทัศนะของ 
   ตนเองจำกสำรที่อ่ำน 
   ฟัง หรือดูด้วยภำษำของ 
   ตนเองพร้อมยกตัวอย่ำง 
   ประกอบได้ 

เขียนถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 
และทัศนะของตนเองจำกสำรที่ 
อ่ำน ฟังหรือดู ด้วยภำษำของ
ตนเอง พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ 
สอดคล้องกับเรื่องที่ถ่ำยทอด 

เขียนถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 
และทัศนะของตนเองจำกสำรที่ 
อ่ำน ฟังหรือดูด้วยภำษำของ 
ตนเอง พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ 
แต่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ถ่ำยทอด 

เขียนถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 
และทัศนะของตนเองจำกสำรที่ 
อ่ำน ฟังหรือดู ด้วยภำษำของ 
ตนเอง และไม่มีตัวอย่ำงประกอบ 

เขียนถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 
และทัศนะของตนเองจำกสำรที่ 
อ่ำน ฟังหรือดูตำมแบบ 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ตัวช้ีวัดที่ 2 พูดเจรจำต่อรอง 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. พูดเจรจำโนม้น้ำว ต่อ 
   รองเพื่อให้เกิดประโยชน ์
   ต่อตนเองและสังคม 

พูดเจรจำ โน้มน้ำวต่อรอง เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
โดยใช้ภำษำหรือถ้อยค ำที่สุภำพ 
ถูกต้อง ท ำให้ผู้อื่นคล้อยตำมทุก 
สถำนกำรณ ์

พูดเจรจำ โน้มน้ำวต่อรองเพื่อ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ 
สังคมโดยใช้ภำษำหรือถ้อยค ำท่ี 
สุภำพถูกต้องท ำให้ผู้อื่นคล้อยตำม 
หรือปฎิบัตติำมได้บำงสถำนกำรณ ์

พูดเจรจำ โน้มน้ำวต่อรองเพื่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองโดยใช้ 
ภำษำหรือถ้อยค ำท่ีท ำใหผู้้อื่น 
คล้อยตำมหรือปฏิบัติตำม 

พูดเจรจำ โน้มน้ำวต่อรองเพื่อให้ 
ผู้อื่นคล้อยตำมหรือปฏิบัตติำมไมไ่ด้ 
หรือพูดเจรจำต่อรองด้วย 
ภำษำที่ไมสุ่ภำพ 

2. พูดเจรจำ โนม้น้ำว ต่อ 
   รอง เพื่อขจัดและลด 
   ปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ 
   ที่มีต่อตนเองและสังคม  

พูดเจรจำ เพื่อขจัดและลดปัญหำ 
ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ท่ีมตี่อตนเอง 
และสังคมได้ทุกครั้งโดยใช้ภำษำ 
หรือถ้อยค ำท่ีสภุำพ 

พูดเจรจำ เพื่อขจัดและลดปัญหำ 
ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ท่ีมตี่อตนเอง 
และสังคมได้บำงสถำนกำรณ ์
โดยใช้ภำษำหรือถ้อยค ำที่สุภำพ 

พูดเจรจำ เพื่อขจัดและลดปัญหำ 
ควำมขัดแย้งท่ีมีต่อตนเองหรือ 
สังคมได้ส ำเร็จ โดยใช้ภำษำหรือ 
ถ้อยค ำที่สุภำพ 

พูดเจรจำ  เพื่อขจดัและลดปญัหำ 
ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ไม่ได้ หรือพูด 
เจรจำต่อรองด้วยภำษำท่ีไมสุ่ภำพ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำร 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง 
   มีวิจำรณญำณ 

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำร โดยใช้วิจำรณญำณ
ไตรต่รองถึงควำมถูกต้องและน่ำเช่ือถือ 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคม และสำมำรถแนะน ำแหล่งขอ้มูล
ข่ำวสำรแกผู่้อื่นได ้

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรโดยใช้วิจำรณญำณ
ไตรต่รองถึงควำม 
ถูกต้องและน่ำเชื่อถือ โดยค ำนึงถึง 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรโดยใช้วิจำรณญำณ
ไตรต่รองถึงควำม 
ถูกต้องและน่ำเชื่อถือ 

รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรโดยไม่ใช้ 
วิจำรณญำณไตร่ตรอง ควำมถูกตอ้ง
และน่ำเชื่อถือ 

2. ตัดสินใจเลือกรับหรือไม ่
   รับข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง 
   มีเหตุผล 
 

ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล 
ข่ำวสำรอย่ำงมีเหตุผล โดย 
พิจำรณำถึงคุณภำพ ประโยชน์ 
และควำมเหมำะสมรวมท้ังแนะน ำ
แหล่งข้อมูลข่ำวสำรท่ีมีคุณภำพ 
ให้ผู้อื่นใช้บริกำรได้ 

ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับข้อมลู 
ข่ำวสำรอย่ำงมเีหตผุล โดย 
พิจรำณำถึงคณุภำพ ประโยชน์ 
และควำมเหมำะสม 
 

ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับรู ้
ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีเหตุผล 

ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับข้อมลู 
ข่ำวสำรโดยไม่มเีหตผุล 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ตัวช้ีวัดที่ 4 เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มี 
   ประสิทธิภำพ โดยค ำนึง 
   ถึงผลกระทบที่มีต่อ   
   ตนเองและสังคม 

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสม 
กับลักษณะของข้อมูล ข่ำวสำร 
โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำม 
ส ำเร็จของกำรสื่อสำรที่มีต่อตนเอง
สังคม และประเทศชำติ 

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสม 
กับลักษณะของข้อมูล ข่ำวสำร 
โดยค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของกำร 
สื่อสำรที่มีต่อตนเอง สังคม และ 
ประเทศชำติ 

เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสม 
กับลักษณะของข้อมูลข่ำวสำร 

ไม่สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร 
ให้เหมำะสมกับลักษณะของข้อมูล
ข่ำวสำร 

 
 
สมรรถนะท่ี 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 
ตัวช้ีวัดที่ 1 คิดพื้นฐำน (กำรคิดวิเครำะห์) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. จ ำแนก จัดหมวดหมู ่
   จดล ำดับควำมส ำคญัและ 
   เปรียบเทียบข้อมลูใน   
   บริบทต่ำง ๆ  

มีพฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี ้
1. จ ำแนกข้อมูลได ้
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลได ้
3. จัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูล ได ้
4. เปรียบเทียบข้อมลูได้ในบริบทต่ำง ๆ 
อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับควำมเป็น
จริง 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 3 
พฤติกรรมในบริบทต่ำง ๆ 
ได้อย่ำงเหมำะสมสอดคล้อง 
กับควำมเป็นจริง 
 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 2 
พฤติกรรมในบริบทต่ำง ๆ 
ได้อย่ำงเหมำะสมสอดคล้อง 
กับควำมเป็นจริง 
 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง 
หรือไม่ปรำกฏพฤติกรรมใดเลย 

2. เช่ือมโยงควำมสมัพันธ์ 
   ของส่วนประกอบของ 
   ข้อมูลในบริบทต่ำง ๆ  

ระบุควำมสัมพันธ์ของส่วนประกอบ 
ต่ำง ๆ ของข้อมูลและสำมำรถเชื่อมโยง
กับเหตุกำรณ์ที่พบเห็นในบริบทต่ำง ๆ 
ได้อย่ำงสมเหตุสมผล 

ระบุควำมสัมพันธ์ของส่วนประกอบ 
ต่ำง ๆ ของข้อมูลและสำมำรถเชื่อมโยง
กับเหตุกำรณ์ที่พบเห็นในบริบทต่ำง ๆ 
ได ้

ระบุควำมสัมพันธ์ของส่วนประกอบ 
ต่ำง ๆ ของข้อมูลได้ถูกต้อง แตไ่ม่
สำมำรถเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์ที่พบ
เห็นในบริบทต่ำง ๆ ได ้

ไม่สำมำรถระบุควำมสมัพันธ์ของส่วน 
ประกอบต่ำง ๆ ของข้อมูล และไม่
สำมำรถเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์ที่พบ
เห็นในบริบทต่ำง ๆ ได ้



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
3. ระบุหลักกำรส ำคัญหรือ 
    แนวคิดในเนื้อหำควำมรู ้
    ข้อมูลที่พบเห็นในบริบท 
    ต่ำง ๆ  

ระบุหลักกำรส ำคัญหรือแนวคิด 
ในเนื้อหำควำมรู้หรือข้อมูลต่ำง ๆ 
ที่พบเห็นในบริบทต่ำง ๆ ได้อย่ำง 
ถูกต้องและครบถ้วน 

ระบุหลักกำรส ำคัยหรือแนวคิด 
ในเนื้อหำควำมรู้หรือข้อมูลต่ำง ๆ 
ที่พบเห็นในบริบทต่ำง ๆ ได้ถูกต้องแต่
ไม่ครบถ้วน 

ระบุหลักกำรหรือแนวคิดที่มีอยู่ใน 
เนื้อหำควำมรูห้รือข้อมลูต่ำง ๆ ที ่
พบอห็นในบริบทต่ำง ๆได้ถูกต้อง 
เป็นบำงส่วนและไม่ครบถ้วน 

ระบุหลักกำรส ำคัยหรือแนวคิดใน
เนื้อหำควำมรูห้รือข้อมลูต่ำง ๆ 
ที่พบเห็จในบริบทต่ำง ๆ  
ไม่ถูกต้อง 

 
สมรรถนะท่ี 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 
ตัวช้ีวัดที่ 2 คิดขั้นสูง (กำรคิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. คิดสังเครำะห์เพื่อ 
   ประกอบกำรวำงแผน 
   ออกแบบ ปรับปรุง 
   คำดกำรณ์ ประเมินผล 
   ข้อสรุปและตรวจสอบ 
   ควำมเหมำะสมของข้อมูล 
   ที่พบเห็นในบริบทต่ำง ๆ 

รวบรวม จัดกระท ำประมวลผล 
ข้อมูล วำงแผน ออกแบบ  
ปรับปรุง คำดกำรณ์และประเมิน 
ลงข้อสรุปได้ถูกต้อง ตลอดจนน ำ 
ผลที่ได้ไปสรำ้งผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
 

รวบรวม จัดกระท ำ ประมวลผล 
ข้อมูล วำงแผน ออกแบบ ปรับปรงุ 
คำดกำรณ์และประเมินผล ข้อสรปุได้
ถูกต้อง 
ตลอดจนน ำผลที่ไดไ้ปสร้ำง 
ผลงำนได ้

รวบรวม จัดกระท ำ ประมวลผล 
ข้อมูล วำงแผน ออกแบบ ปรับปรงุ 
คำดกำรณ์และประเมิน  ลงข้อสรปุได้
ถูกต้อง 
 

รวบรวม จัดกระท ำ ประมวลผล 
ข้อมูล วำงแผน ออกแบบ ปรับปรงุ 
คำดกำรณ์และประเมิน ลงข้อสรุปไม่ได ้
 

2. คดิอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อ  
   น ำไปสู่กำรประยุกต ์
   สร้ำงสิ่งใหม่ในทำงบวก 
   เกี่ยวกับตนเองและสังคม 
   ได้อย่ำงเหมำะสม 

คิดคล่อง คิดหลำกหลำย คิดริเริ่ม 
แปลกใหม่ คิดในทำงบวกและ 
ประยุกตส์รำ้งสิ่งใหม่ เกี่ยวกับ 
ตนเองและสังคม 

คิดคล่อง คิดหลำกหลำย คิดริเริ่ม 
แปลกใหม่ คิดในทำงบวก และ 
ประยุกต์ สร้ำงสิ่งใหม่เกี่ยวกับ 
ตนเองหรือสังคม 

คิดคล่อง คิดหลำกหลำย คิดใน 
ทำงบวกและประยุกต์สร้ำงสิ่ง 
ใหม่ได ้

คิดคล่อง คิดหลำกหลำย คิดใน 
ทำงบวกและประยุกต์สร้ำงในสิ่ง 
ใหม่ไมไ่ด ้

3. คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
   เพื่อ ตัดสินใจเลือกทำง 
   เลือกที่หลำกหลำยโดยใช้ 
   เกณฑ์ที่เหมำะสม 

คิดแบบองค์รวม รอบด้ำน มี 
เหตุผลเชิงตรรกะ ตัดสินใจ เลือก 
ทำงเลือกท่ีหลำกหลำย โดยใช้เกณฑ์ที่
เหมำะสม เกี่ยวกับตนเอง 
และสังคม 

คิดแบบองค์รวม รอบด้ำน มีเหต ุ
ผลเชิงตรรกะ และตดัสินใจเลือก 
ทำงเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่เหมำะสม 
เกี่ยวกับตนเองหรือสังคม 

คิดแบบองค์รวม รอบด้ำนม ี
เหตุผลเชิงตรรกะและตดัสินใจ 
เลือกทำงเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่เหมำะสม
ได ้

คิดแบบองค์รวม รอบด้ำนม ี
เหตุผลเชิงตรรกะและตดัสินใจ 
เลือกทำงเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่เหมำะสม
ไม่ได ้



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
   1.1 ระบุปัญหำที่เกิดขึ้น 
        กับตนเอง 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงกับสภำพปัญหำ 
ได้มำกกว่ำ 3 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงกับสภำพปัญหำ 
ได้ 3 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงกับสภำพปัญหำ 
ได้ 2 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ 
ตนเองที่ตรงตำมสภำพปัญหำ 
ได้ 1 ปัญหำ 

   1.2 ระบุปัญหำที่เกิดขึ้น 
        กับบุคคลใกล้ตัว 

ระบุปัญหำต่ำง ๆที่เกิดขึ้นกับ 
บุคคลใกล้ตัว ที่ตรงกับสภำพ 
ปัญหำได้มำกกว่ำ 3 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆที่เกิดขึ้นกับ 
บุคคลใกล้ตัว ที่ตรงกับสภำพ 
ปัญหำได้ 3 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆที่เกิดขึ้นกับ 
บุคคลใกล้ตัว ที่ตรงกับสภำพ 
ปัญหำได้ 2 ปัญหำ 

ระบุปัญหำต่ำง ๆที่เกิดขึ้นกับ 
บุคคลใกล้ตัว ที่ตรงตำมสภำพ 
ปัญหำได้ 1 ปัญหำ 

   1.3 ระบุสำเหตุของ   
        ปัญหำ 

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆที่ 
เกิดข้ึนได้สอดคล้องกับปัญหำ 
มำกกว่ำ 3 สำเหตุ 

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ที่ 
เกิดข้ึนได้สอดคล้องกับปัญหำ 
3 สำเหตุ 

ระบุสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ที่ 
เกิดข้ึนได้สอดคล้องกับปัญหำ 
2 สำเหตุ 

ระบุสำเหตุของปัญหำตำ่ง ๆ ที่ 
เกิดขึ้นได้ 1 สำเหตุ หรือระบุ 
สำเหตุได้แต่ไมส่อดคล้อง กับปญัหำ 

   1.4 จัดระบบข้อมูล 
        1.4.1 จ ำแนกและจัด 
                หมวดหมู่  

จ ำแนกและจัดหมวดหมู่สำเหตุ 
ของปัญหำได้ถูกต้องทุกสำเหตุ 

จ ำแนกและจัดหมวดหมู่สำเหตุ 
ของปัญหำได้ถูกต้อง 2 ใน 3  
สำเหตุ 

จ ำแนกและจัดหมวดหมู่สำเหตุ 
ของปัญหำได้ถูกต้อง 1 ใน 3  
สำเหตุ 

จ ำแนกและจัดหมวดหมู่สำเหตุ 
ของปัญหำไม่ได้หรือไม่มีกำร 
จัดหมวดหมู่  

        1.4.2 จัดล ำดับ 
                ควำมส ำคัญ   

มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของ 
สำเหตุของปัญหำได้อย่ำง 
สมเหตุสมผลทุกสำเหตุ 

มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของ 
สำเหตุของปัญหำได้อย่ำง 
สมเหตุสมผล 2 ใน 3 สำเหตุ 

มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของ 
สำเหตุของปัญหำได้อย่ำง 
สมเหตุสมผล 1 ใน 3 สำเหตุ 

ไม่มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของ 
สำเหตุของปัญหำ หรือจัดได้ไม่ 
สมเหตุสมผล 

        1.4.3 เชื่อมโยงควำม 
               สัมพันธ์   

แสดงกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและผล
ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมูล
สนับสนุนอย่ำงสมเหตุสมผลทุก
สำเหตุ 

แสดงกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและผล
ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมูล
สนับสนุนอย่ำงสมเหตุสมผล 
2 ใน 3 สำเหตุ 

แสดงกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงสำเหตุของปัญหำและผล
ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมูล
สนับสนุนอย่ำงสมเหตุสมผล 
1 ใน 3 สำเหตุ 

ไม่มีกำรแสดงกำรเชื่อมโยง 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำเหตุ 
ของปัญหำและผลที่จะเกิดขึ้น 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
   1.5 ตั้งสมมุติฐำน บอกแนวโน้มของสถำนกำรณ์ที่จะ

เกิดข้ึนได้มำกกว่ำ 3 สถำนกำรณ์ 
บอกแนวโน้มของสถำนกำรณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ 3 สถำนกำรณ์ 

บอกแนวโน้มของสถำนกำรณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ 2 สถำนกำรณ์ 

บอกแนวโน้มของสถำนกำรณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ 1 สถำนกำรณ์ 
หรือบอกไม่ได้ 

   1.6 ก ำหนดทำงเลือก ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 
ที่มีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำ 3 วิธี 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 
ที่มีควำมเป็นไปได้ 3 วิธี 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 
ที่มีควำมเป็นไปได้ 2 วิธี 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ 
มีควำมเป็นไปได้ 1 วิธี หรือ
ก ำหนดทำงเลือกที่เป็นไปไม่ได้ 

   1.7 ตัดสินใจเลือกวิธีกำร ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกัด 
ซึ่งไม่เกิดผลกระทบในทำงลบ 
แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกัด 
และมีผลกระทบในทำงลบ 
แก่ตนเองและผู้อ่ืนไม่เกิน 
1ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
โดยพิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกัด 
และมีผลกระทบในทำงลบ 
แก่ตนเองและผู้อ่ืน 2 ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
โดยไม่พิจำรณำข้อดีและข้อจ ำกัด 
ท ำให้เกิดผลกระทบในทำงลบแก่ 
ตนเองและผู้อื่นมำกกว่ำ 2 
ประเด็น 

2. กำรวำงแผนในกำรแก้ 
   ปัญหำ 
   2.1 วำงแผน 

มีกำรวำงแผนงำนและออกแบบ 
วิธีกำรแก้ปัญหำที่มีควำมเป็นไปได้
อย่ำงสมเหตุสมผลโดยใช้ข้อมูล
และรำยละเอียดประกอบกำร
วำงแผน มีข้ันตอนของแผนงำน 
อย่ำงชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอ 

มีกำรวำงแผนงำนและออกแบบ 
วิธีกำรแก้ปัญหำโดยใช้ข้อมูลและ 
รำยละเอียด ประกอบกำรวำงแผน 
มีข้ันตอนของแผนงำนอย่ำงชัดเจน 
และมีข้อมูลเพียงพอ 

มีกำรวำงแผนงำนและออกแบบวิธี 
กำรแก้ปัญหำ โดยใช้ข้อมูลและ
รำยละเอียด ประกอบกำรวำงแผน 
มีข้ันตอนของแผนงำนชัดเจน 

ไม่มีกำรวำงแผนและออกแบบ 
วิธีกำรแก้ปัญหำ 

   2.2 ก ำหนดขั้นตอน มีกำรก ำหนดขัน้ตอนอย่ำงเป็น 
ล ำดับชัดเจนในกำรด ำเนินงำน 
ตำมทำงเลือก ที่ก ำหนดไว้ 

มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนิน 
งำนตำมทำงเลือกแต่มีควำมสับสน 
บำงขั้นตอน 

มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนิน 
งำนตำมทำงเลือกมีควำมสับสน 
เกือบทุกขั้นตอน 

ไม่มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำร 
ด ำเนินงำนตำมทำงเลือก 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
3. กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ     
   3.1 ปฏิบัติตำมแผน 

ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำ 
ที่ก ำหนดไว้ทุกขั้นตอนมีข้อมูล 
สนับสนุนครบถ้วนสมบูรณ์ 

ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำ 
ที่ก ำหนดไว้ 2 ใน 3 ของขั้นตอน 
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ 

ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ปัญหำที่ 
ก ำหนดไว้ 1 ใน 3 ของขั้นตอน 
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ 

ไม่มีกำรปฏิบัติตำมแผนกำร 
แก้ปัญหำที่วำงไว้ 

   3.2 ตรวจสอบทบทวน      
        แผน  

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผนและมี
กำรปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผน 
และมีกำรแก้ไข ข้อบกพร่องแต่ 
ไม่สมบูรณ์ 

มีกำรตรวจสอบทบทวนแผน แต่ 
ไม่มีกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 

ไม่มีกำรตรวจสอบทบทวน 

   3.3 บันทึกผลกำรปฏิบัติ บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนทุก
ขั้นตอนและมีควำมชัดเจน 

บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนทุก
ขั้นตอน แต่ไม่ค่อยชัดเจน 

มีกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 
ไม่ครบทุกขั้นตอน 

ไม่มีกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 

4. สรุปผลและรำยงำน มีกำรสรุปผลและจัดท ำรำยงำน
อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน มี
หลักฐำนอ้ำงอิงอย่ำงสมเหตุสมผล
และแสดงถึงกำรน ำข้อค้นพบที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์อ่ืน 

มีกำรสรุปผลและจัดท ำรำยงำน 
อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน 
มีหลักฐำนอ้ำงอิงและแสดงถึง 
กำรน ำข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์ 
ใช้ในสถำนกำรณ์อ่ืน 

มีกำรสรุปผลและจัดท ำรำยงำน 
แต่ไม่แสดงถึงกำรน ำข้อค้นพบที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์อ่ืน 

ไม่มีกำรสรุปและจัดท ำรำยงำน 
ผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำ 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
ผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำ 
1. คุณภำพของผลงำนที่เกิด 
   จำกกำรแก้ปัญหำ 

ผลงำน/ชิ้นงำนที่เกิดจำกกำรแก้ 
ปัญหำมีควำมถูกต้อง ตำมหลัก 
กำร เหตุผล และเกิดจำกกำร
ด ำเนินงำน ตำมขั้นตอน ที่ก ำหนด
อย่ำงชัดเจน 

ผลงำน/ชิ้นงำนที่เกิดจำกกำร 
แก้ปัญหำ มีควำมถูกต้องตำม
หลักกำรเหตุผล แต่ไม่ได้เกิดจำก
กำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนที่ 
ก ำหนดไว้ทั้งหมด 

ผลงำน/ชิ้นงำนที่เกิดจำกกำร 
แก้ปัญหำมีควำมถูกต้องตำม
หลักกำร เหตุผล แต่กำรแก้ปัญหำ 
ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 

ผลงำน/ชิ้นงำนที่เกิดจำกกำร 
แก้ปัญหำไม่ถูกต้อง ตำมหลักกำร 
เหตุผล และไม่ได้เกิดจำกกำร 
ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 
 

2. ประยุกต์ใช้ น ำข้อค้นพบจำกผลงำน/ชิ้นงำน
ไปประยุกต์ใช้ในกำรปัองกันและ
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์อ่ืน ๆ ได้
อย่ำงสอดคล้องตำมหลักเหตุผล
และคุณธรรม 

น ำข้อค้นพบจำกผลงำน/ชิ้นงำน
ไปประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันและ
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์อ่ืน ๆ ได้ 
อย่ำงสมเหตุสมผล 

น ำข้อค้นพบจำกผลงำน/ชิ้นงำน 
ไปประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันและ 
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์อ่ืน 

ไม่มีกำรน ำข้อค้นพบจำกผลงำน/
ชิ้นงำนไปประยุกต์ใช้ในกำร
ป้องกันและแก้ปัญหำใสถำนกำรณ์
อ่ืน 

3. ผลกระทบเชิงสร้ำงสรรค์ ผลจำกกำรน ำข้อค้นพบไปใช้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่ำง
สร้ำงสรรค์ท้ังทำงตรง และ
ทำงอ้อม  

ผลจำกกำรน ำข้อค้นพบไปใช้เกิด 
ประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
อย่ำงสร้ำงสรรค์โดยตรง 

ผลจำกกำรน ำข้อค้นพบไปใช้เกิด 
ประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
อย่ำงสร้ำงสรรค์โดยอ้อม 

ผลจำกกำรน ำข้อค้นพบไปใช้ไม่
เกิดประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 1 น ำกระบวนกำรที่หลำกหลำยไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. น ำควำมรู้ ทักษะ และ
กระบวนกำรท่ีหลำกหลำยมำสร้ำง
ผลงำน/โครงงำนท่ี เป็น ระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน และมี   
ประสิทธิภำพไปใช้ในกำร ด ำ  เนิน
ชีวิตประจ ำวันได้ อย่ำง หมำะสม   

ผลงำน/โครงงำน สำมำรถน ำไปใช้ใน  กำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันและสะท้อนถึงกำร
น ำควำมรู้ทักษะ และระบวนกำรท่ี
หลำกหลำยท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ 
และศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมโดยใช้ทักษะ 
เทคนิคและประยุกต์ใช้อย่ำงมีขั้นตอน
ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 

ผลงำน/โครงงำน สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
เนินชีวิตประจ ำวันและ 
สะท้อนถึงกำรน ำควำมรู้ ทักษะ 
และกระบวนกำรท่ีหลำกหลำย 
โดยใช้ทักษะ เทคนิคและประยุกต์ 
ใช้อย่ำงมีขั้นตอนชัดเจนและมี 
ประสิทธิภำพ 

ผลงำน/โครงงำน สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
เนินชีวิตประจ ำวันและ 
สะท้อนถึงกำรน ำควำมรู้ ทักษะ 
และกระบวนกำรท่ีหลำกหลำย 
อย่ำงมีขั้นตอนชัดเจน แต่ไม่มี 
ประสิทธิภำพ 

ผลงำน/โครงงำนท่ีสะท้อนถึงกำร 
น ำควำมรู้ หลักกำรและกระบวนกำรเพียง
หลักกำรใด 
หลักกำรหน่ึงและไม่สำมำรถน ำไปใช้
แก้ปัญหำในกำรด ำเนิน 
ชีวิตประจ ำวันได้ 

 

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. มีทักษะในกำรแสวงหำ 
   ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ได้ถูกต้องรวดเร็ว
กว่ำเวลำท่ีก ำหนดและน ำ 
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
จำกแหล่งต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง 
ภำยในเวลำท่ีก ำหนดและ 
น ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม 

สืบค้นควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร 
จำกแหล่งต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง 
ช้ำกว่ำเวลำท่ีก ำหนด 

คัดลอก ข้อมูล ข่ำวสำร  ผู้อื่นโดย 
ไม่มีกำรสืบค้น 

2. สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ น ำควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรท่ีได้จำก 
กำรสืบค้น เรียบเรียง เป็นเนื้อหำใหม่ท่ี
เสนอแก่นสำระส ำคัญใน 
ประเด็นท่ีเหมือนกันและต่ำงกัน 
โดยเชื่อมโยงหลักกำร ทฤษฎี ได้อย่ำง
สอดคล้องน่ำเชื่อถือ 

น ำควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรท่ีได้จำกกำร
สืบค้น เรียบเรียงเป็นเน้ือหำใหม่ท่ีเสนอ 
สำระส ำคัญในประเด็นท่ีเหมือนกันและ
ต่ำงกันได้ 

น ำควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร ท่ีได้ 
จำกกำรสืบค้น เรียบเรียงเป็น 
เนื้อหำใหม่ได้ 

น ำควำมรู้ ข้อมลู ข่ำวสำร ท่ีได ้
จำกกำรสืบค้น มำเรียบเรียงเป็น 
เนื้อหำใหม่ไม่ได ้

3. มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีวิธีกำรศึกษำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำง
หลำกหลำยเพื่อขยำยประสบกำรณ์ไปสู่
กำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสร้ำงองค์ควำมรู้
ตำมควำมสนใจได้อย่ำงต่อเนื่อง 

มีวิธีกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมเพื่อขยำย
ประสบกำรณ์ไปสู่กำรเรียนรู้สิ่งใหม่ และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ตำมควำมสนใจ 

มีวิธีกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำง
หลำกหลำยเพื่อขยำยประสบกำรณ์ไปสู่
กำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสร้ำงองค์ควำมรู้
ตำมควำมสนใจ 

มีวิธีกำรศึกษำหำควำมรู้เพิม่เตมิ 
แต่ไมส่ำมำรถขยำยประสบกำรณ ์
ไปสู่ควำมรู้ใหมไ่ด ้



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำง 
   สร้ำงสรรค์ สำมำรถแสดง 
   ควำมคิดเห็นของตน 
   ยอมรับฟังควำมคิดเห็น 
   ของผู้อื่น 

แสดงควำมคิดเห็นของตนเอง 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 
โดยสนับสนุนหรือคัดค้ำนควำมคิด 
เห็นนั้นด้วยกิริยำ วำจำที่สุภำพ 
ให้เกียรติผู้อ่ืน และปฏิบัติงำนที่ 
ตนรับผิดชอบจนส ำเร็จ เป็นที่พึง 
พอใจของกลุ่ม 

แสดงควำมคิดเห็นของตนเอง รับ
ฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน โดย
สนับสนุนหรือคัดค้ำนควำมคิดเห็น
นั้นด้วยกิริยำ วำจำที่สุภำพ ให้ 
เกียรติผู้อื่นและปฏิบัติงำนที่ตน 
รับผิดชอบจนส ำเร็จ 

แสดงควำมคิดเห็นของตน รับฟัง 
ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ตำมท่ีตน 
ได้รับมอบหมำยจำกกลุ่มจนส ำเร็จ 

ปฏิบัติงำนของตนเองได้ แต่ไม่รับ 
ฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2. ใช้ภำษำ กิริยำ ท่ำทำง 
   เหมำะสมกับบุคคลและ 
   โอกำสตำมมำรยำทสังคม 

มีกิริยำ วำจำ ท่ำทำงและแต่งกำย 
สุภำพ เหมำะสมกับบุคคล 
สถำนที ่ในทุกโอกำส 

มีกิริยำ วำจำ ท่ำทำงและแต่งกำย 
สุภำพ เหมำะสมเมื่ออยู่ต่อหน้ำ 
ชุมชน 

มีกิริยำ วำจำ ท่ำทำงหรือแต่งกำย 
ไม่เหมำะสมเมื่ออยู่ต่อหน้ำชุมชน 
ในบำงครั้ง 

มีกิริยำ วำจำ ท่ำทำงหรือแต่งกำย 
ไม่เหมำะสมในทุกโอกำส 

3. มีจิตส ำนึก รับผิดชอบ 
   ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ  
   สิทธิและหน้ำที่ 

ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ของสังคม 
สำมำรถระบุหน้ำที่ในควำมรับผิด 
ชอบของตน และปฏิบัติตำมสิทธิ 
และหน้ำที่ที่ส่งผลให้เกิดผลดีต่อ 
ตนเองและส่วนรวม 

ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ของสังคม 
สำมำรถระบุหน้ำที่ในควำมรับผิด 
ชอบของตนและปฏิบัติตำมสิทธิ 
และหน้ำที่ที่ส่งผลให้เกิดผลดีต่อ 
ตนเองได้ 

ปฏิบัติตำมกฎ กติกำของสังคม 
สำมำรถระบุสิทธิและหน้ำที่ได้ 
แต่ละเลยกำรปฏิบัติเป็นบำงครั้ง  

ไม่ปฏิบัติตำมกฎ กติกำของสังคม 
หรือละเลยในสิทธิและหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข (ต่อ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
4. แสดงออกถึงควำมรัก 
   เอื้ออำทร 

มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรกั 
เอื้ออำทร ทุกรำยกำร 
1. ปฏิบัติตำมทีผู่้อื่นร้องขอด้วย 
    ควำมเต็มใจ โดยไม่ท ำให้   
    ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน 
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อกำร 
    ให้ควำมช่วยเหลือ 
3. มีควำมยินดีและชื่นชมในควำม 
   ส ำเร็จของตนเองและผู้อื่น  

มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรกั 
เอื้ออำทร 2 รำยกำร 

มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรกั 
เอื้ออำทร 1 รำยกำร 

ไม่ปรำกฏพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ควำมรัก เอื้ออำทร 

5. อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
   ได้อย่ำงมีควำมสุข 

พึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม โดย 
ปฏิบัติตนตำมบทบำทและหน้ำที ่
ในฐำนะสมำชิกที่ดีของกลุ่มหรือ 
สังคม 

ร่วมกิจกรรมของกลุ่มโดยปฏิบัต ิ
ตนตำมบทบำทและหน้ำที่ในฐำนะ 
สมำชิกที่ดีของกลุ่มหรือสังคม 

มีท่ำทีเป็นกังวลเมื่อต้องเข้ำกลุ่ม 
หรือสังคมใหม ่

ปลีกตัวออกจำกกลุม่หรือสังคม 
และพอใจกับกำรท ำงำนคนเดียว 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 จัดกำรกับปัญหำและควำมขัดแย้งในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. วิเครำะห์ สถำนกำรณ์ 
   ปัญหำและมีกำรจัดกำร 
   ได้เหมำะสม 

มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ในกำร 
ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหำ/ 
ควำมขัดแย้งท่ีก ำลังประสบ มีกำร 
เก็บข้อมูลเพื่อประเมินทำงเลือก 
ในกำรแก้ปัญหำของตนเองและ 
ผู้อื่น แล้วจึงลงมือแก้ไขปญัหำได ้
ประสบผลส ำเร็จ 

มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ในกำร 
ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหำ/ 
ควำมขัดแย้งท่ีก ำลังประสบ มีกำร 
สอบถำมหรือเก็บข้อมูล เพื่อ 
ประเมินทำงเลือกในกำรแก้ปญัหำ 
ของตนเองหรือผู้อื่น แล้วจึงลงมือ 
แก้ไขปัญหำได้ประสบผลส ำเร็จ 

ควบคุมตนเองให้รับรู้ปัญหำ/ 
ควำมขัดแย้งที่ก ำลังประสบและ 
แก้ไขปัญหำโดยไม่ประเมินทำง 
เลือกในกำรแก้ปัญหำ 

รับรู้ปัญหำ/ควำมขัดแย้งที่ก ำลัง 
ประสบ แต่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ 
ได้ 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ติดตำมข่ำวสำร    
   เหตุกำรณป์ัจจุบันของ 
   สังคม ประเทศเพื่อนบ้ำน 
   และโลก 

ติดตำมข่ำวสำรเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูรู้้และ 
เสนอควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร ท่ีเปน็
ควำมรู้ใหม่ของสังคม ประเทศ 
เพื่อนบ้ำนและโลกกับบุคคลอื่นอยู ่
เสมอ 

ติดตำมข่ำวสำรจำกสื่อสิ่งพิมพ์ 
ต่ำง ๆ หรือ แลกเปลี่ยน เรียนรู ้
กับผู้รู้และเสนอควำมรู้ ข้อมูล 
ข่ำวสำรที่เป็นควำมรู้ใหม่ของ 
สังคม ประเทศเพื่อนบ้ำน กับบุคคลอื่น
เป็นส่วนใหญ ่

ติดตำมข่ำวสำรจำกสื่อสิ่งพิมพ์ 
ต่ำง ๆ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับผู้รู้และเสนอควำมรู้ ข้อมูล 
ข่ำวสำรที่เป็นควำมรู้ใหม่ของ 
สังคม ประเทศเพื่อนบ้ำน กับ 
บุคคลอื่นบ้ำงเป็นบำงครั้ง 

ไม่ใส่ใจติดตำมข่ำวสำร เหตุกำรณ ์
ปัจจุบันของสังคม ประเทศเพื่อน 
บ้ำน 

2. ปรับตัวต่อกำร 
   เปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
   สภำพแวดล้อม 

ปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและสภำพแวดล้อมได ้
อย่ำงเหมำะสม โดยไม่มีพฤติกรรม 
ขัดแย้งกับวัฒนธรรมของสังคมไทย 

ปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและสภำพแวดล้อม 
ได้อย่ำงเหมำะสม 

ปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ในสังคม และสภำพแวดล้อม 

รับรู้สถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลง 
ทำงสังคมและสภำพแวดล้อม 
แต่ไม่ใส่ใจท่ีจะปรับตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง 
   พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ 
   กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
   อุบัติเหตุ สำรเสพติดและ 
   ควำมรุนแรง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีพฤติกรรมท่ีพึง 
ประสงค์ ทุกรำยกำร 
1. หลีกเลี่ยงจำกสำรเสพติด ทุกประเภท 
2. ไม่ใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ ปัญหำ 
3. ไม่ปรำกฏพฤติกรรมล่วงละเมิดทำงเพศ 
4. มีควำมระมัดระวังในกำรเล่น   
  หรือท ำกิจกรรมใด ๆ ท่ีเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
5. รับประทำนอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร 
6. ออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ 

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ีพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ ในข้อ 1-4 และข้อ 5-6 
ข้อใดข้อหนึ่ง 

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ีพฤตกิรรมที่พึง 
ประสงค์ในข้อ 1-4 

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ีพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ ไม่ครบตำมข้อ 1-4 

2. สำมำรถจัดกำรกับ   
   อำรมณ์และควำมเครียด 
   ได้อย่ำงถูกต้องและ 
   เหมำะสม 

ควบคุมอำรมณ์  โดยไม่แสดง 
ควำมฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วย 
ค ำพูด กิริยำอำกำรต่อหน้ำผู้อ่ืน 
ใช้เวลำว่ำงในกำรปฏิบัติกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์เพื่อผ่อนคลำย 
ควำมเครียดได้ 

ควบคุมอำรมณ์  โดยไม่แสดง 
ควำมฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วย 
ค ำพูด กิริยำอำกำร ต่อหน้ำผู้อื่น 
ใช้เวลำว่ำงเพ่ือผ่อนคลำยควำม 
เครียด 

ควบคุมอำรมณ์ โดยไม่แสดงควำม 
ฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วยค ำพูด 
กิริยำอำกำร ต่อหน้ำผู้อ่ืนเมื่อมี 
ผู้ชี้แนะท้วงติง  

แสดงควำมฉุนเฉียวหรือไม่พอใจ 
ด้วยค ำพูด กิริยำอำกำรต่อหน้ำ 
ผู้อื่น 

 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดที่ 1 เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำตนเองและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   ในกำรเรียนรู้อย่ำง 
   สร้ำงสรรค์และมีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
ในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม 
และสรุปควำมรู้ด้วยตนเองได้ 
อย่ำงถูกต้อง มีควำมหลำกหลำย 
แปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคม โดยสำมำรถ 
แนะน ำผู้อื่นได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
ในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม 
และสรุป ควำมรู้ด้วยตนเองได้ 
อย่ำงถูกต้อง มีควำมหลำกหลำย 
แปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อ 
ตนเองหรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในกำร 
สืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุป 
ควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงถูกต้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือ 
สังคม 
 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในกำร 
สืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุป 
ควำมรู้ ด้วยตนเองได้แต่ต้องอำศัย 
ผู้แนะน ำ 

2. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   ในกำรสื่อสำร อย่ำง 
   สร้ำงสรรค์และมีคุณธรรม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
ในกำรรับและส่งสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจ 
ได้อย่ำงถูกต้องและมีควำมหลำก 
หลำยแปลกใหม่ โดยไม่ท ำให้ผู้อื่น 
เดือดร้อน และสำมำรถแนะน ำ 
ผู้อื่นได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยี่ท่ีเหมำะสม 
ในกำรรับและส่งสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจ 
ได้อย่ำงถูกต้อง และมีควำม 
หลำกหลำยแปลกใหม่ โดยไม่ท ำ 
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในกำร 
รับและส่งสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ 
อย่ำงถูกต้อง โดยไม่ท ำให้ผู้อื่น 
เดือดร้อน 

เลือกและใช้เทคโนโลยีให้ผู้อื่น 
เข้ำใจได้อย่ำงถูกต้องแต่ไม่ค ำนึง 
ถึงผลกระทบต่อผู้อื่น 

3. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   ในกำรท ำงำนและ   
   น ำเสนอผลงำนอย่ำง 
   สร้ำงสรรค์ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
เพื่อลดขั้นตอน เวลำ ทรัพยำกรในกำร
ท ำงำนและน ำเสนอผลงำนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมโดยมีควำมหลำกหลำย
แปลกใหม่ น่ำสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่
ท ำให้ผู้อื่นเดือด ร้อน ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ 
สำมำรถแนะน ำผู้อื่นได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
เพื่อลดขั้นตอนเวลำ ทรัพยำกร 
ในกำรท ำงำนและน ำเสนอผลงำน 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ 
สังคม โดยไม่ท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อลด 
ขั้นตอน เวลำ ทรัพยำกร ในกำร 
ท ำงำนและน ำเสนอผลงำนท่ี 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อลด 
ขั้นตอน เวลำ ทรัพยำกร ในกำรท ำงำน
และน ำเสนอผลงำนได้โดย 
ต้องมีผู้แนะน ำ 

4. เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   ในกำรแก้ปัญหำอย่ำง 
   สร้ำงสรรค์ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ได้ด้วยตนเอง ท ำ
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยไม่
ท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง 
แวดล้อม และสำมำรถแนะน ำผู้อื่นได้ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ได้ด้วยตนเอง ท ำให้เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยี ในกำร 
แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง ท ำให้เกิด 
ประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 

เลือกและใช้เทคโนโลยีในกำร 
แก้ปัญหำได้โดยต้องมีผู้แนะน ำ 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

สมรรถนะท่ี 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดที่ 2 มีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 
1. ก ำหนดปัญหำ หรือควำม 
   ต้องกำร 

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำร 
ได้ชัดเจน ครอบคลุมและตรงกับ 
งำนที่ท ำ 

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำร 
ได้ชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมและ 
ตรงกับงำนที่ท ำ 

ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรได้ ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรไม่ได้ 

2. รวบรวมข้อมูล ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ถูกต้อง น่ำเชื่อถือตรงกับปัญหำ 
หรือควำมต้องกำรเพียงพอที่จะน ำ 
มำใช้งำน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล 
ได้ถูกต้องตรงกับปัญหำหรือควำม 
ต้องกำร เพียงพอที่จะน ำมำใช้ 
งำน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ 
ถูกต้องแต่ไม่เพียงพอที่จะน ำมำใช้ 
งำน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ไม่ 
ตรงกับปัญหำหรือควำมต้องกำร 

3. เลือกวิธีกำร เลือกวิธีกำรได้ตรงกับปัญหำ 
หรือควำมต้องกำรได้ทุกครั้ง 

เลือกวิธีกำรได้ตรงกับปัญหำหรือ 
ควำมต้องกำรได้เป็นส่วนใหญ่ 

เลือกวิธีกำรได้ตรงกับปัญหำ 
หรือควำมต้องกำรได้เป็นบำงส่วน 

เลือกวิธีกำรไม่ตรงกับปัญหำหรือ 
ควำมต้องกำร 

4. ออกแบบและปฏิบัติกำร ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบและ 
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร และ 
ปฏิบัติกำรตำมท่ีออกแบบไว้ได้ 
ส ำเร็จทุกข้ันตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบและ 
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร 
และปฏิบัติกำรตำมที่ออกแบบไว้ 
ได้ส ำเร็จเกือบทุกข้ันตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบ 
และแก้ปัญหำหรือควำมต้องกำร 
และปฏิบัติกำรตำมที่ออกแบบไว้
ได้ส ำเร็จบำงขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในกำรออกแบบและ 
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรได้ แต่ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติกำรตำมที่ 
ออกแบบไว้ได้ส ำเร็จ 

5. ทดสอบ มีกำรทดสอบกระบวนกำรท ำงำน 
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทกุ 
ขั้นตอน 

มีกำรทดสอบกระบวนกำรท ำงำน 
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
เกือบทุกข้ันตอน 

มีกำรทดสอบกระบวนกำรท ำงำน 
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
บำงขั้นตอน 

มีกำรทดสอบกระบวนกำรท ำงำน 
แต่ไม่มีหลักวิชำกำรสนบัสนุน 

6. ปรับปรุงแก้ไขงำน งำนไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อ 
บกพร่องได้รับกำรแก้ไขทั้งหมด 

ข้อบกพร่องของงำนได้รับกำร 
แก้ไขเกือบทั้งหมด 

ข้อบกพร่องของงำนได้รับกำร 
แก้ไขเป็นบำงส่วน 

ข้อบกพร่องของงำนได้รับ 
กำรแก้ไขเล็กน้อย 

7. ประเมินผล ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำนท่ีสำมำรถ
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำน ที่สำมำรถ
แก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรได้ 

ใช้เทคโนโลยีในกำรประมวลผล 
จนเกิดชิ้นงำน/ภำระงำน แต่ไม่ 
สำมำรถแก้ปัญหำหรือควำมต้องกำรได้ 

ไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยี เพื่อ
ประเมินผลและสรปุผลกำร
ด ำเนินงำน 



คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  

 

 


