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ค าชีแ้จง 
  
 วิธีด าเนินการใช้แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้านการแสวงหาความรู้ เพ่ือการแก้ปัญหา            
มีองค์ประกอบ ๕ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ผู้ประเมิน  ส่วนที่ ๒ ผู้รับการประเมิน  ส่วนที่ ๓ ระยะเวลาประเมิน   
ส่วนที่ ๔ ขั้นตอนการประเมิน  ส่วนที่ ๕ วิธีตรวจให้คะแนนและแปลผล 

 สว่นที ่๑ ผูป้ระเมนิ 
 ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอนหรือครูผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีประเมิน
การเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีพฤติกรรมเป็นผู้ประเมินเชิงกัลยาณมิตร และสามารถชี้แจงแนวทางการประเมิน
ให้แก่ผู้เรียนรับทราบได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  

 สว่นที ่๒ ผูร้บัการประเมนิ 
 ผู้รับการประเมิน ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 สว่นที ่๓ ระยะเวลาประเมนิ 
 ช่วงเวลาประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้านการแสวงหาความรู้ เพ่ือการแก้ปัญหา ควรท าช่วง
ปลายปีการศึกษา เมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระต่าง ๆ แต่ละชั้นปี
เรียบร้อยแล้ว 

 สว่นที ่๔ ขั้นตอนการประเมนิ 
 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้านการแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา ครูผู้ประเมิน    
ควรด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ครูแจ้งแนวทางการประเมิน ภาระงานและเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบ 
 ๒. ครูให้นักเรียนท าแบบประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา (มี  ๑  ข้อ)  
 ๓. การตรวจให้คะแนนแบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้านการแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา ใช้  
เกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดให้  
 ๔. ด าเนินการประเมินผลงานตามเกณฑ์ และสรุปผลการประเมิน 
 ๕. ครูแจ้งผลการประเมินย้อนกลับให้ผู้เรียน และครูผู้สอนในระดับชั้นต่อไปทราบ 
 ๖. ครูจัดท าสารสนเทศด้านผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้านการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองรายงานต้นสังกัด 

 สว่นที ่๕ วธิตีรวจใหค้ะแนนและแปลผล 
 วิธีตรวจให้คะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การให้
คะแนน มีดังนี ้
 ๑. แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครู
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๒. น าคะแนน ส่วนประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มารวมตัดสิน
ระดับคุณภาพของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีคะแนนตั้งแต่  ๒๔  คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 



โครงสรา้งของเครือ่งมือวดัจดุเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนด้านการแสวงหาความรูเ้พือ่การแก้ปญัหา 
  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 

 
 

ตวับ่งชีพ้ฤติกรรม 
ตามจดุเนน้ 

องคป์ระกอบพฤตกิรรมที่ตอ้งการวดั 
ลักษณะ
เครื่องมือ

วดั 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เต็ม 

๑.  ค้นหาสาเหตุและ 
วิเคราะหส์ภาพ
ปัญหา จาก
สถานการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้น ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑.๑ ระบุความส าคญัและสาเหตุของปัญหา ปฏิบัต ิ ๑ ๔ 

๑.๒ น าเสนอความคิดรวบยอดเกีย่วกับปัญหาและ
สาเหต ุ

๔ 

๒. ก าหนดทางเลือก 
วิธีการและขั้นตอนท่ี
น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 

๒.๑ น าเสนอทางเลือกในการแก้ปญัหา 
ที่หลากหลาย 

๔ 

๒.๒ เลือกใช้ทางเลือกส าหรับแก้ปญัหา 
ที่เหมาะสม 

๔ 

๒.๓ ก าหนดขั้นตอนการแก้ปญัหา ๘ 

๓. ประเมินผลและ
ปรับปรุงวิธีการแกไ้ข
ปัญหาที่ได้ผล 

๓.๑ ก าหนดวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ ์
การประเมินผลการแก้ไขปญัหา 

๘ 

๓.๒ น าเสนอวิธีการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโดยใช้
เหตุผลและทางเลือกที่เหมาะสม ๘ 

รวม ๑ ๔๐ 
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16 



เกณฑ์การประเมนิการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนดา้นการแสวงหาความรู้เพื่อการแกป้ัญหา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัคณุภาพ 
น้ าหนกั 

คะแนน
เต็ม ๔(ดมีาก) ๓(ด)ี ๒(พอใช้) ๑(ปรบัปรุง) 

๑. ระบุความส าคัญ
และสาเหตุของ
ปัญหา/ความ
ต้องการ 

ระบุความส าคัญ 
และสาเหตุของ
ปัญหา/ความ
ต้องการได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์สังคม
ได้อย่างชัดเจน 

ระบุความส าคัญ 
และ สาเหตุของ
ปัญหา/ความ
ต้องการได้แต่ไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์สังคม 

ระบุความส าคัญหรือ 
สาเหตุของปัญหา/
ความต้องการได้ 
อย่างใดอย่างหน่ึง 

ไม่สามารถระบุ
ความส าคัญและ 
สาเหตุของปัญหา/
ความต้องการได้ 

๑ ๔ 

๒. น าเสนอความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับ
ปัญหา/ความ
ต้องการและสาเหตุ 

น าเสนอความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับปัญหา/
ความต้องการและ
สาเหตุได้อย่าง
สมเหตุสมผล   

น าเสนอความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับ
ปัญหา/ความ
ต้องการและสาเหตุ
ได้แต่ไม่สมเหตุสมผล 

น าเสนอความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับปัญหา/
ความต้องการหรือ 
สาเหตุ ได้อย่างใด
อย่างหน่ึง 

น าเสนอความคิด 
รวบยอดเกี่ยวกับ
ปัญหา/ความต้องการ
และสาเหตุ ไม่ได้ 

๑ ๔ 

๓. น าเสนอทางเลือก
ในการแก้ปัญหา/
ความต้องการท่ี
หลากหลาย 

น าเสนอทางเลือกใน
การแก้ปัญหา/ความ
ต้องการ ได้มากกว่า 
๓ ทางเลือก 

น าเสนอทางเลือก
ในการแก้ปัญหา/
ความต้องการได้  
๓ ทางเลือก 

น าเสนอทางเลือกใน
การแก้ปัญหา/ 
ความต้องการได้  
๒ ทางเลือก 

น าเสนอทางเลือก 
ในการแก้ปัญหา/
ความต้องการได้  
๑ ทางเลือก 

๑ ๔ 

๔. เลือกใช้ทางเลือก
ส าหรับแก้ปัญหา/
ความต้องการท่ี
เหมาะสม 

เลือกใช้ทางเลือก
ส าหรับแก้ปัญหา/
ความต้องการท่ี
เหมาะสม  มีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
และมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จได้มาก 

เลือกใช้ทางเลือก
ส าหรับแก้ปัญหา/
ความต้องการ 
ท่ีเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 

เลือกใช้ทางเลือก
ส าหรับแก้ปัญหา/
ความต้องการท่ี
เหมาะสม 

เลือกใช้ทางเลือก
ส าหรับแก้ปัญหา/
ความต้องการท่ี 
ไม่เหมาะสม 

๑ ๔ 

๕. ก าหนดขั้นตอน
การแก้ปัญหา 

ก าหนดขั้นตอน 
การแก้ปัญหา/ความ
ต้องการ ชัดเจน 
อย่างละเอียด 

ระบุขั้นตอนการ
แก้ปัญหา/ความ
ต้องการชัดเจน 

ระบุขั้นตอนการ
แก้ปัญหา/ความ
ต้องการไม่ชัดเจน 

ไม่ระบุขั้นตอนการ
แก้ปัญหา/ความ
ต้องการ 

๒ ๘ 

๖. ก าหนดวิธีการ 
เครื่องมือและเกณฑ์
กาประเมินผล 
การแก้ไขปัญหา/
ความต้องการ 

มีการก าหนด วิธีการ 
เครื่องมือ และ 
เกณฑ์การประเมินผล
การแก้ไขปัญหา/
ความต้องการ 

มีการก าหนด
วิธีการ เครื่องมือ 
ประเมินผลการ
แก้ไขปัญหา/ความ
ต้องการ แต่ไม่ระบุ
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

มีการก าหนดวิธีการ 
หรือเครื่องมือ 
ประเมินผลการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการ 
อย่างใดอย่างหน่ึง 

ไม่มีการก าหนด
วิธีการ เครื่องมือ 
และ เกณฑ์การ
ประเมินผลการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการ 

๒ ๘ 

๗. น าเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการแก้ไข
ปัญหา/ความ
ต้องการโดยใช้
เหตุผลและทางเลือก
ท่ีเหมาะสม 

มีการน าเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการ
โดยใช้เหตุผลและ
ทางเลือกท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ 

มีการน าเสนอวิธีการ 
ปรับปรุงการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการ
โดยใชเ้หตุผล เหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่
ระบุทางเลือก 

มีการน าเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการ
โดยใช้เหตุผลไม่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

ไม่มีการน าเสนอ
วิธีการปรับปรุงการ
แก้ไขปัญหา/ 
ความต้องการ 

๒ ๘ 

รวม ๔๐  



 
แบบบนัทกึผลการประเมนิความสามารถและทกัษะดา้นการแสวงหาความรูเ้พื่อการแกป้ญัหา 

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ ๔ 
ประเมิน วันที่............... เดือน................................................. พ.ศ. .......................... 

ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน ผลการประเมิน  
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ไม
่ผา่

น 
(๐
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ผ่าน 

พอ
ใช้

 (๒
๐-

๒๖
) 

ดี 
(๒

๗-
๓๓

) 

ดีเ
ยี่ย

ม 
(๓

๔-
๔๐

) 

๑ เด็กชายไมตรี งามส ี             ผ่าน 
๒ เด็กหญิงเพญ็ พู่พาน             ผ่าน 
๓ เด็กหญิงศรี ล้ าเลิศ             ผ่าน 
๔ เด็กชายพลอย ชูถิ่ม             ไม่

ผ่าน 
๕ เด็กหญิงวัน สดใส             ผ่าน 

รวมจ านวนคน ๕ ๑ ๓ -๑  

ร้อยละ 
     

  
* เกณฑ์การตัดสิน ๒๔ คะแนนข้ึนไปถือว่าผ่าน 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

 

 การน าผลการประเมินเข้าระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลสถานศึกษา 
1. จ านวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน) 
2. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน) 

เกณฑ์การตดัสิน : คะแนน ระดบัคณุภาพ 
๐ - ๑๙ ไม่ผา่นเกณฑ ์

๒๐ - ๒๖ พอใช้ 
๒๗ - ๓๓ ด ี
๓๔ – ๔๐ ดีมาก 



 

เครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถและทกัษะ 
ตามจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
 “แสวงหาความรูเ้พือ่การแกป้ญัหา” 

  
 
 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่๔ 
 
 

 
 
 

 
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                                       กันยายน  ๒๕๕๕ 
 

 
 



แบบประเมินจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนดา้นการแสวงหาความรูเ้พือ่การแก้ปญัหา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 

ค าสัง่ 
 

   ให้นักเรียนวางแผนในการแก้ปัญหา/ความต้องการ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนจ านวน ๑ เรื่องตามความสนใจ โดยให้มีการระบุปัญหา สาเหตุ ก าหนดทางเลือกการแก้ไข ก าหนด
วิธีการ และขั้นตอนที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา/ความต้องการ รวมถึงก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการประเมินผล 
ปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล 
 

สถานการณ์ทีเ่กดิขึ้นในชวีติประจ าวนั 
 ฟาร์มจระเข้เมืองพัทยา ม.๑ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้หลุดออกมากว่า ๒๒ ตัว 

เจ้าหน้าที่ของฟาร์มจระเข้และหน่วยกู้ภัยต้องระดมก าลังออกตามล่า และสามารถตามจับได้จนหมด ซึ่งเป็น
ผลกระทบมาจากฝนได้กระหน่ าตกในเมืองพัทยานานกว่า ๑๒ ชั่วโมง มีน้ าท่วมขังในหลายพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และสามารถตามจับกลับมาได้แล้วจ านวน ๒๒ ตัว  ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพ่ิมเติม
ว่า พบจระเข้เพ่ิมอีก ๑ ตัว  บริเวณด้านข้างอุทยานหินล้านปีและฟาร์ม ซึ่งเป็นที่ไร่มันและบ่อปลูกบัวของ
ชาวบ้าน ม.๑ ต.หนองปรือ มีเจ้าหน้าที่ของ อุทยานฯ ประมาณ ๗-๘ คน ก าลังน าอุปกรณ์ในการจับจระเข้ออก
หาในบริเวณบ่อบัว ที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบจระเข้ ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ สามารถจับจระเข้ได้แล้วจ านวน ๒๓ 
ตัว ซึ่งมีความยาว ๔-๕ เมตร น้ าหนักตัวประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ กิโลกรัม ที่บริเวณป่าหญ้าด้านหลังอุทยานฯ ซึ่ง
อยู่ติดกับบ่อเลี้ยงจระเข้   จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่า จระเข้ที่หลุดออกมา
จากบ่อนั้น เป็นจระเข้น้ าเค็มทั้งหมดซึ่งมีอยู่ภายในบ่อเลี้ยงกว่า ๔,๐๐๐ ตัว และส่วนใหญ่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์    ส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากฝนตกลงมาอย่างหนัก ท าให้มีน้ าท่วมเป็นจ านวนมาก บริเวณป่าด้านนอกซึ่งอยู่
ติดกับก าแพงของอุทยานฯ และกระแสน้ าได้กัดเซาะพ้ืนดินและก าแพง จนเกิดทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ ท า
ให้จระเข้ภายในบ่อหลุดออกมา ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้น าเอา
แผงตะแกรงเหล็ก ไปปิดกั้นตามคลองที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ เพ่ือป้องกันจระเข้หลุดออกนอกเขต  และได้ส่ง
เจ้าหน้าที่ระดมก าลังออกไล่ล่าจับจระเข้ตามแนวป่า และพ้ืนที่ใกล้เคียงแล้ว 

แผนการแก้ปญัหา/ความต้องการ จากสถานการณ์ 

๑. ระบุความส าคัญ และ สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

๒.  น าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการและสาเหตุ 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 



๓. น าเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา/ความต้องการ ที่หลากหลาย 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

๔.  เลือกใช้ทางเลือกส าหรับแก้ปัญหา/ความต้องการที่เหมาะสม 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

๕.  ก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

๖.  ก าหนดวิธีการ เครื่องมือ และ เกณฑ์การประเมินผลการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

๗.  น าเสนอวิธีการปรับปรุงการแก้ไขปัญหา/ความต้องการโดยใช้เหตุผลและทางเลือกท่ีเหมาะสม 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
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