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จุดเน้นของหลักสูตร/แผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัด........................................................................................  

ระดับชั้น ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา .......................... 

 
  

 
ส่วนที่ 1 
หลักการ /  เป้าหมาย /  วิธีการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) 
 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
. 
 

ส่วนที่ 2 
รูปแบบและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หลักสูตร/แผนการศึกษา “ดึงพลังชุมชน หนุนพลังเด็ก” 
 
2.1 วิธีจัดการศึกษา 
จุดเน้น : 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
. 
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 การจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดการศึกษา 

ตามบริบทแวดล้อมของการจัดการศึกษา 
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2.2 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายการศึกษา 
 
มีการด าเนินงานจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ 

 √ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 จุดมุ่งหมายการศึกษาตามจุดเน้นของสถานศึกษาเรื่อง 

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

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

. เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้าน 

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

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

.  

2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์(เพิ่มเติม)  
ตามความคาดหวังของ หลักสูตร “ดึงพลังชุมชน หนุนพลังเด็ก”  

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้รับผลการ

พัฒนาที่ดี ในเรื่องต่อไปน้ี คือ .................................................................................................................................... 

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

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

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

 

2.4 กรอบการจัดการเรียนรู้ “ดึงพลังชุมชน หนุนพลังเด็ก”  

- การจัดการเรียนรู้แบบ .........  
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้    
กลุ่มประสบการณ์ 
ผสมผสาน ......... กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบุจ านวน)  และ กลุ่มประสบการณ์ 

 - จัดกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียน ต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนในระดับชั้น  
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยการสร้างองค์ความรู้ (ข้อมูลความรู้+ทักษะกระบวนการ +เจตคติ) อย่างเป็นองค์รวม  และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ตาราง ท่ี 1  การ จัดประสบการณ์ เรียนรู้ หลักสูตร ตารางบันทึกผลการเรียนรู้  “หนุนพลังเด็ก ”                                    
ด้วยรูปแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่มประสบการณ์ (จ านวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ จ านวน กลุ่มประสบการณ์  
ขึ้นกับหลักสูตร/แผนการจัดการศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กลุ่มประสบการณ ์

คุณภาพการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง 
(ควรปรับตามทิศทางสภาพจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เรยน) 

 
  กิจกรรมการเรียนรู้ 

1) .......................... 
 
 
(อาจจะมี หัวข้อย่อย 1.1, 
1.2. 1.3. 1.4 หรือ ไม่มี) 
 
 
 

คุณภาพการเรียนรู้ : เขียนคุณภาพการเรียนรู้  (กิจกรรมการ
เรียนรู้ เน้ือหา+ทักษะ+เจตคติ รูปแบบองค์รวม หรือ บูรณาการ. 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................
................................................................................................
............................................................................................... 
............................................................................................... 
................................................................................................
............................................................................................... 
............................................................................................... 
................................................................................................
............................................................................................... 
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ตารางการจัดประสบการณ์เรียนรู้หลักสูตร “.........................................................................................................”  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กลุ่มประสบการณ ์

คุณภาพการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง 
(ควรปรับตามทิศทางสภาพจริงที่เกิดขึ้นกับผูเ้รยน) 

 
  กิจกรรมการเรียนรู้ 

... ) .......................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................. 
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การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดเน้นของผู้เรียน 

การประเมินผลตามความสามารถและศักยภาพความเป็นจริงของผู้เรียน ตามพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
สมอง  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติที่จัดในแต่ละวัน โดยน าข้อมูล
การประเมินมาพิจารณาปรับปรุง วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้รับการพัฒนาการตามจุดมุ่งหมายของ
แผนการจัดการศึกษา ดังนี ้

 
          หลักการประเมิน 

1)  ประเมินพัฒนาการครบทุกด้าน เพื่อน าผลการประเมินประจ าวันมาพัฒนาผู้เรียนทุกวันเวลา 
2)  ประเมินอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี 
3)  สภาพการประเมิน มีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน 
4)  ประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและข้อมูลหลากหลายอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
 

        ขั้นตอนการประเมิน 
1)  ศึกษาและท าความเข้าใจพัฒนาการทุกด้านทั้ง ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อ

เตรียมการจัดและพัฒนาการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาของครอบครัว 
2) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม ส าหรับใช้ประเมิน/บันทึก  
3) ประเมินและสรุป โดยใช้องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ผลการประเมิน การตีความหมาย และ การตัดสิน

คุณค่า ตามระดับการให้คะแนนและกณฑ์ของครอบครัว 
 
 
 

  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1) การสังเกต และการบันทึกพฤติกรรม มีการสังเกตอยู่ 2 แบบ ได้แก่ การสังเกตอย่างมีระบบ คือ การ
สังเกตอย่างมีจุดหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ คือ การ สังเกต
ในขณะที่ลูกท ากิจกรรมประจ าวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น 
2)  การสนทนา ใช้การสนทนาได้ทั้งกลุ่มหรือรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็น และพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาของผู้เรียน และบันทึกผลการสนทนา 
3) การสัมภาษณ์ด้วยวิธีพูดคุยโดยจัดในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อมิใหผู้้เรียนเกิดความเครียดและ
วิตกกังวล ใช้ค าถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้คิดและตอบอย่างอิสระ ประเมินเพื่อวัดระดับ
พัฒนาการและร่วมเสริมสร้างพัฒนาการให้ดีขึ้น  
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4) รวบรวมผลงาน ที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านโดยจัดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มผลงาน 
(Portfolio) ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและจัดระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก โดยใช้เครื่องมือต่าง  ๆ แสดง
การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแต่ละด้าน บ่งบอกถึงความก้าวหน้า ความต้องการของผู้เรียน และเป็นการ
เก็บสะสมอย่างต่อเน่ืองที่สร้างสรรค์โดยครอบครัว ซึ่งข้อพิจารณาในการเลือกเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มผลงาน 
ได้แก่   ข้อมูลที่รวบรวมจากผลงานต่าง ๆ อาจให้ ผู้เรียนช่วยเลือกเก็บด้วยตัวเอง หรือครอบครัว / 
ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันเลือก สามารถพิจารณาจากร่องรอยการศึกษาต่างๆ เช่น ชิ้นงาน การจดบันทึก
การเรียนรู้ของผู้สอน ภาพถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น  
5) การประเมินความสามารถเฉพาะด้าน  ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 
6)  ประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียน โดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง   และตรวจสุขภาพปากและฟัน 
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ  

 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลของหลักสุตร 
1)  การประเมินผลการเรียนรู้รายปี 

ท าบันทึกผลการเรียนรู้รายปี เพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
ให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง (หรือ ๒ ครั้ง) เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการจดัการศึกษาโดยแผนการศึกษา และทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียน  โดยวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสม    
2)  การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินการจบระดับชั้น 

ร่วมประเมินผลเพื่อตัดสินการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการประเมินผลรูปแบบ
คณะกรรมการร่วมตามความเหมาะสม  เพื่อหารือและตกลงในการใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมด้วย
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงร่วมกัน  และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถแสดงศักยภาพที่
แท้จริงของผู้เรียนตามแผนการศึกษา เพื่อประเมินองค์ความรู ้ทักษะในการเรียนรู ้และเจตคติที่แสดง
คุณภาพผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานระดับช้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จากหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ของผู้เรียน และองค์ความรู้ทั้ง
ข้อมูลความรู้ ทักษะการปฏบิัติงาน และเจตคติที่ดีซึ่งมีอยู่ในตัวของผู้เรียน   
(หรืออาจ ก าหนดการประเมินผลแบบกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการก าหนดสัดส่วนการประเมินผล
ระหว่างชุมชน/ครอบครัวและคณะกรรมการทั้ง 2 ฝ่าย อย่างน้อยใหค้รูผู้สอนตามจุดเน้นและผู้เกี่ยวข้องมี
สิทธิในฐานะผู้จัดการศึกษามีสัดสว่น การให้ผลการเรียนโดยผู้สอน : คณะกรรมการ เป็น 70 : 30 หรือ 
ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผูจ้ัดการศึกษาและผู้สอน/ชุมชน/ครอบครัว,ผู้ปกครอง/
ผู้เรียน/ครูพิเศษ, ครูเฉพาะทาง) โดย ในส่วน 30 % หรือ สัดส่วนตามที่ตกลงกัน ซึ่งประเมินโดย
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คณะกรรมการนั้นขอให้ด าเนินการประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามแผนการจัดการศึกษา ) 
 

เกณฑ์ในการตัดสินการจบระดับชั้น 
1. ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ทุกกลุ่มประสบการณ์อย่างมีดุลยภาพบนฐานของการ

พัฒนาชีวิตตามความก้าวหน้าของศักยภาพรายบุคคลทีส่ถานศึกษาและชุมฃน/ครอบครัวเน้นการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและเปา้หมาย
ตามจุดเน้นในการจัดการศึกษา 

2. ผู้เรียนได้รับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้จากการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม 
3. ผู้เรียนสามารถผ่านการประเมิน พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิด การวิเคราะห์ สอดคล้อง กับการ

พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ และกระบวนการเรียนรู ้
4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการที่สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

กลุ่มประสบการณ์ตามโอกาสที่เหมาะสม 
5. ใช้ ระบบการให้ดับคะแนนรูปแบบ .......................................... 

 
 

ตารางที่ 2   ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน (เลือกใช้เฉพาะช่องที่เลือกใช้ เช่น ตารางที่ 3) 
 
การให้ระดับคะแนน 

 

ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๒ ระดับ 
 

๔ A ๘๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ผ่าน 
๓.๕   B+ ๗๕-๗๙ ดี ดี ผ่าน 
๓ B ๗๐-๗๔ ดี ดี ผ่าน 
๒.๕   C+ ๖๕-๖๙ พอใช้  ดี ผ่าน 
๒ C ๖๐-๖๔ พอใช้  ผ่าน ผ่าน 
๑.๕   D+ ๕๕-๕๙ ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
๑ D ๕๐-๕๔ ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
๐ F ๐-๔๙ ไม่ผ่าน  ไม่ผ่าน  ไม่ผ่าน  
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ตารางที่ 3   ตารางเทียบการให้ระดับคะแนน ตามรูปแบบท่ีนิยมเลือกใช ้

 
ช่วงคะแนน  
(ร้อยละ) 

ความหมาย 
ระดับผลการเรียน 
เป็นตัวเลข 

80-100 ดีเยี่ยม 4 

75-79  3.5 

70-74 ดี 3 

65-69  2.5 

60-64 พอใช้ 2 

55-59  1.5 

50-54 ผ่าน 1 

0-49 ไม่ผ่าน 0 

 
 

สถานศึกษา เลือกการให้ระดับคะแนน ตามค าส าคัญสะท้อนมาตรฐานระบบ 
ระบบตัวเลข 
ระบบตัวอักษร 
ระบบร้อยละ 
ค าส าคัญ 5 ระดับ 
ค าส าคัญ 4 ระดับ 
ค าส าคัญ 2 ระดับ 
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ตารางที่ 1/1  แบบบันทึกผลการเรียนรู้หลักสูตร “ ..................................................................................................” 
(จ านวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ จ านวน กลุ่มประสบการณ์ ขึ้นกับแผนการจัดการศึกษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กลุ่มประสบการณ ์

บันทึกคุณภาพการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(ตามแนวทาง คุณภาพที่มุ่งหวัง ในแผนการจัดการศึกษา) 

 

ระดับคะแนน 
ผลการเรียนรู 

ระหว่าง
ภาค 

ปลายภาค ผลการ
เรียนรู้ 

1) .......................... 
 
วิธีการประเมินผล :  
....................................................
.................................................... 
....................................................
.................................................... 
....................................................
.................................................... 
 
เช่น  
     การพูดคุย และใช้ค าถาม  
     การสังเกต  
     การเขียนสะท้อนการเรียนรู้  
     การประเมินการปฏิบัติ   
     การตรวจการบ้าน  
     การแสดงออกในการปฏิบัติงาน        
     การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ  
     การประเมินด้วยแฟ้มสะสม
ผลงาน  
     แบบทดสอบ  
     การประเมินตนเอง  
     อื่นๆ 
..........................................  ฯลฯ   
. 

คุณภาพการเรียนรู:้ (เขียนผลการเรียนรู้ตามศักยภาพที่เกิดขึ้น
จริงแบบองค์รวม : กิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา+ทักษะ+เจตคต ิ
+คุณธรรม) 
................................................................................................
................................................................................................ 
................................................................................................ 

   

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

   

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

  

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

  

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

  

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

  

.............................................................................................
................................................................................................ 
................................................................................................ 
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แบบบันทึกการประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตร “ ..................................................................................................” 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กลุ่มประสบการณ ์

บันทึกคุณภาพการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(ตามแนวทาง คุณภาพที่มุ่งหวัง ในแผนการจัดการศึกษา) 

 

ระดับคะแนน 
ผลการเรียนรู 

ระหว่าง
ภาค 

ปลายภาค ผลการ
เรียนรู้ 

...) .......................... 
 
วิธีการประเมินผล :  
....................................................
.................................................... 
....................................................
.................................................... 
....................................................
.................................................... 
 
เช่น  
     การพูดคุย และใช้ค าถาม  
     การสังเกต  
     การเขียนสะทอ้นการเรียนรู้  
     การประเมินการปฏิบัติ   
     การตรวจการบ้าน  
     การแสดงออกในการปฏิบัติงาน        
     การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ  
     การประเมินด้วยแฟ้มสะสม
ผลงาน  
     แบบทดสอบ  
     การประเมินตนเอง  
     อื่นๆ 
..........................................  ฯลฯ   
 

.............................................................................................
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
............................................................................................. 
................................................................................................
................................................................................................ 
................................................................................................
................................................................................................
............................................................................................  
................................................................................................
................................................................................................
............................................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................
............................................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................
............................................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................
............................................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................
............................................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................
............................................................................................. 
................................................................................................ 
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หมายเหตุ :  
1.  สถานศึกษาจะต้องบันทึกคุณภาพการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ ให้ครบ
ตามที่ระบุในแผนการศึกษา (เพิ่มจ านวนแผ่นเอกสารตามจ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ ที่ระบุใน
แผนการจัดศึกษา) 
2. สถานศึกษาสามารถให้ระดับคะแนนผลการเรียน ตามรูปแบบการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียนรู้ ) ที่ผู้เรียน / 
สถานศึกษา สามารถเลือกไว้ในแผนการศึกษา (จากตารางที่ 2) 
3. น าระดับผลการเรียนรู้ที่ประเมินได้จากบันทึกการประเ มินผลแต่ละกลุ่มฯ ที่ประเมินผลผู้เรียนในตาราง ที่ 1/1  
ที่ปรับเป็นอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ ตามที่เลือกใช้ผลการเรียนรู้ระหว่างภาค : ผลการเรียนรู้ปลายภาค (เช่น ก าหนด 
อัตราส่วนการประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค เป็น 70:30) มาใส่ในช่องการประเมิน ในตารางที่ 4  

 
ตารางท่ี 4   บันทึกการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตร/แผนการศึกษา 
 

หมายเหตุ    
1. ตารางแสดงกลุ่มประสบการณ์แต่ละกลุ่ม อาจมีหัวข้อย่อย/ไม่มี ขึ้นกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
2. สามารถปรับลดหัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ได้ตามที่ระบุในแผนการศึกษา   
3. สามารถก าหนดสัดส่วนการเรียนรู้  (ช่องที่ 2 จากซ้ายมือ)  เป็น % มากน้อยตามค่าน้ าหนักการเรียนรู้ที่

เกิดขึ้นจริงโดยให้ผลทั้งหมดในทุกกลุ่มประสบการณ์รวมกันได้ 100 % 
(สัดส่วนที่ก าหนด จะมีผลต่อ ผลการเรียนรู้เฉลี่ยการให้ระดับคะแนน แบบเกรด และเปอร์เซ็นต์ 
 ส่วนการให้ระดับคะแนเป็นค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน สัดส่วน เป๋นการแสดงค่าน้ าหนักของการเรียนรู้ว่า
ผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ตามสภาพจริง มากหรือน้อยอย่างไร) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู/กลุ่มประสบการณ์ 

สัดส่วนการเรียนรู้ 
% 

(รวม 100 %) 

ระดับผลการประเมินที่ได ้
ระหว่าง

ภาค 70 % 
ปลายภาค   
30 % 

รวม 
100 % 

ผลการเรียนรู้ตามที่
เลือกใช้ 

1.   ......... ......... ......... ......... 
2.   ......... ......... ......... ......... 
3.   ......... ......... ......... ......... 
4.   ......... ......... ......... ......... 
5.   ......... ......... ......... ......... 
6.   ......... ......... ......... ......... 
7.   ......... ......... ......... ......... 
8.   ......... ......... ......... ......... 
....   ......... ......... ......... ......... 
....  ......... ......... ......... ......... 
ผลการเรียนรู้เฉล่ีย 100     
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4. การประเมินผลที่ง่าย คือ การเทียบคะแนนในแต่ละกลุ่ม ประสบการณ์  ให้มีคะแนนเต็มร้อยคะแนน แล้ว
ใช้ ตารางที่ 2 (หน้า 6) เทียบไปเป็น ระดับคะแนนที่เลือกใช้ในแต่ละหลักสูตร/แผนการศึกษา 

5. หากไม่เลือกใช้ผลการเรียนรู้เป็นคะแนน สามารถสร้างเกณฑ์  คือ ตัวชี้วัดที่แสดงคุณภาพ การเรียนรู้  
เพื่อให้ระดับคะแนนตามที่สถานศึกษาเลือกใช้ได้ 

  
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แบบบันทึกการประเมินความสามารถและทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะ 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแผนการศึกษา 

 
 

ตารางที่ 5  บันทึกผลการให้คะแนนระดับคุณภาพการเรียนรู้ ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน   
 

 

 
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน   

ระดับคุณภาพ (ใส่เครื่องหมาย) 
1 2 3 4 

1.  ด้านความสามารถและทักษะ (สมรรถนะส าคัญ) 
1.1  ทักษะการคิดขั้นสูง 
   -  ทักษะการวิเคราะห์ 
   -  ทักษะการประเมิน 
   -  ทักษะการสรุปลงความเห็น 

 
……. 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
……. 
 

 
……. 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
……. 

1.2  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   -  ตั้งค าถาม  ออกแบบวิธีการหาค าตอบอย่างง่าย ๆ 
      หาแหล่งข้อมูล  รวบรวมค าตอบ 
   -  สรุปเขียนรายงานสั้น ๆ 

 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 

 
……. 
 
……. 

1.3  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
   -  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  

เอกสาร แนะน าชิ้นงาน  และสไลด์น าเสนอข้อมูล  อย่างมีจิตส านึก 
      และความรับผิดชอบ 

 
……. 

 
……. 

 
……. 
 

 
……. 

1.4  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
   -  ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน  อย่างมีมารยาท 
   -  พูด  เขียน  อธิบาย  ชี้แจง  จากเรื่องท่ีฟัง  ดู และอ่านได้ 
      หลายแง่มุม อย่างสมเหตุสมผล   

 
……. 
……. 
 

 
……. 
  ……. 

 
……. 
  ……. 

 
……. 
  ……. 

1.5  ทักษะชีวิต 
   -  รู้ความถนัด  ความสามารถ  และบุคลิกภาพของตนเอง 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 
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 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน   

ระดับคุณภาพ (ใส่เครื่องหมาย) 
1 2 3 4 

2.  ด้านคุณลักษณะ  
2.1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

2.2  ซื่อสัตย์สุจริต ……. ……. ……. ……. 
2.3  มีวินัย ……. ……. ……. ……. 
2.4  ใฝ่เรียนรู้ ……. ……. ……. ……. 
2.5  อยู่อย่างพอเพียง ……. ……. ……. ……. 
2.6  ความมุ่งมั่นในการท างาน ……. ……. ……. ……. 
2.7  รักความเป็นไทย ……. ……. ……. ……. 
2.8  มีจิตสาธารณะ ……. ……. ……. ……. 

3.  จุดเน้นด้านคุณลักษณะส าหรับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย  
3.1 ................................................................................................................. 
3.2 ................................................................................................................. 
3.3 ................................................................................................................. 
3.4 ................................................................................................................. 

 
……. 
……. 

 
……. 
……. 

 
……. 
……. 

 
……. 
……. 

 
หมายเหตุ : กาเครื่องหมาย  ในช่องการประเมินผล  
จุดเน้นด้านคุณลักษณะ ส าหรับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย (หัวข้อ 3 ในตารางที่ 5 ก าหนดโดยสถานศึกษาร่วมกับครอบครัว
และหรือผู้เรียน)  

 
 

สรุปผลการประเมิน 
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  

 

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
1.  ด้านความสามารถและทักษะ    
2.  ด้านคุณลักษณะ   
3.  จุดเน้นด้านคุณลักษณะส าหรับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย   

 
กาเครื่องหมาย  ในช่องการประเมินผล  
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ตารางที่ 6  แบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

บันทึกผลกิจกรรม 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับคุณภาพ (ระบุตามแผนฯ) 
ผู้ประเมินของ
สถานศึกษา 

คณะกรรมการ
ประเมินผล ( ชุมชน /
ผู้ปกครอง /ครูพิเศษ
ผู้เรียน) 

ดี
เย่ียม 

ด ี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เย่ียม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

การอ่าน :          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหต:ุ 

1) ผลบันทึกกิจกรรมด้านการอ่านของผู้เรียน : ………… (อธิบายเหตุผล) 
2) ข้อแก้ไขปรับปรุงทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่าน-เขียนของผู้เรียน : ……………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บันทึกผลกิจกรรม 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับคุณภาพ (ระบุตามแผนฯ) 
สถานศึกษา กรรมการ 

ดี
เย่ียม 

ด ี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เย่ียม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

การคิดวิเคราะห์:           

ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ จากสถานการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ประสบใน
ชีวิตประจ าวันเป็นไปตามธรรมชาติการเรยีนรู้ ขอยกตัวอย่างที่เห็นชดัเจนเรื่องการคดิวิเคราะห์ เช่น 
เหตุการณ์ที่ 1:  
เหตุการณ์ที่ 2:  
เหตุการณ์ที่ 3: 
เหตุการณ์ที่ 4: 
หมายเหต:ุ ตัวอย่างเช่น สถานศึกษามีแนวความคิดเห็นเรื่องการคิดวิเคราะห์ว่าเด็กต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ การ
รวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ ์สั่งสมจากประสบการณ์ที่เจอ บนหลักแห่งเหตุและผลและต้องฝึกฝนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการณ์ ผ่านการใส่ใจ (attending) การรับรู ้(perception) การจ าได ้(remembering) การให้เหตุผล 
(reasoning) จินตนาการ (imagining) การคาดการณ ์(anticipating) การตัดสินใจ (decision) การแก้ปัญหา 
(problem solving) การจ าแนก (classifying) การตีความ (interpreting) ฯลฯ และกระบวนการต่างๆ เหล่านี้
จะต้องผ่านการถ่ายทอดที่เกิดจากการซึมซับและส่งผ่านเข้าไปหาตัวผู้เรียนรู้ อย่างค่อยไปค่อยไป ตามหลักของการใช้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ชีวิต 

บันทึกผลกิจกรรม 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับคุณภาพ (ระบุตามแผนฯ) 
ครอบครัว กรรมการ 
ดี
เย่ียม 

ด ี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เย่ียม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

การเขียน :         

เหตุผลอ้างอิงเช่นเดียวกับหัวข้อ “การเขียน  ” 
หมายเหตุ:  
1) ผลบันทึกกิจกรรมด้านการเขียนของผู้เรียน : ………. (อธิบายเหตุผล) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ข้อแก้ไขปรับปรุงทักษะการเรียนรู้ด้านการเขียนของผู้เรียน :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุป : การพัฒนาคุณภาพการอ่าน การคิดเคราะห์ การเขียน  

สถานศึกษามีความเห็นว่า ......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า ......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 

2. สรุปผลการเรียนรู้ ด้าน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน (ตารางที่ 6) คือ 

  ดีเยี่ยม        ด ี        ผ่าน   
  
 

3. สรุปผลการเรียนรู้ ด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดเน้นของครอบครัว คือ 

  ดีเยี่ยม        ด ี        ผ่าน  
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 ตารางที่ 7   แบบประเมินผล  “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”   ตามแนวทาง/เทียบเคียงแนวทางการจัด “กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์” ตามบริบทของการจัดประสบการณ์ด้วยวิธีบูรณาการ ได้แก่  

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดของกิจกรรม 
• กิจกรรมแนะแนว 
• กิจกรรมนักเรียน 
•  กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

๑. กิจกรรม ........................................................................... 
๒. กิจกรรม ........................................................................... 
๓. กิจกรรม ........................................................................... 
๔. กิจกรรม ........................................................................... 

   

  

4. สรุปผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตารางท่ี 7 )  คือ 

            ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

จุดเด่นของผู้เรียน   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในชั้นต่อไป   
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

               (ลงชื่อ).................................................................ผู้ประเมิน                                                                  
    (............................................................) 
       ผู้จัดการศึกษา / สถานศึกษา                                                                                            

      ......./........../........  
 
 

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

   กรรมการประเมินผล                                                                                             
       ......./........../........  


