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สังกัดมหำวิทยำลยักำรกฬีำแห่งชำติ 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

 

 

 

 
กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา 

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา



สารบัญ 
 หน้า 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ๓ 
รายละเอียด มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๓ 
 ค ำอธิบำย ๓ 

เครื่องมือเก็บข้อมูลรายประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๕ 
 ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๖ 

              ประเด็นพิจารณาย่อย  
                   ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรค ำนวณ  ๖ 
                   ๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย   
                       แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  

๓๕ 

                   ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  ๔๐ 
                   ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  ๔๗ 
                   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ๕๒ 
                   ๖) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ  ๖๕ 
 ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๗๐ 

              ประเด็นพิจารณาย่อย  
                   ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่โรงเรียนกีฬำก ำหนด  ๗๐ 
                   ๒) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  ๗๖ 
                   ๓) ยอมรับอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  ๘๓ 
                   ๔) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม  ๘๘ 
คณะท ำงำน ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ที่มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพของการศึกษา เป็นไปตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬา 
ออกเป็น 4 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ 4 ด้านกีฬา   
รายละเอียดมาตรฐานที่ ๑ มีดังนี ้  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนกำรสื่อสำรและกำร คิดค ำนวณ 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ 
 ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๖) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่ออำชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  ๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
  ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 ๔) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  

ค าอธิบาย 

 ผลกำรเรียนรู้ที่เป็นคุณภำพของผู้เรียนทั้งด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรประกอบด้วยควำมสำมำรถใน  
กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ กำรคิดประเภทต่ำงๆ กำรสร้ำงนวัตกรรม  กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรกำรมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่อ
วิชำชีพ และด้ำนคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ที่เป็นค่ำนิยมที่ดีตำมที่โรงเรียนกีฬำก ำหนดควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย รวมทั้งสุขภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม 
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 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการ คิดค านวณ 

  ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนกีฬำ
ก ำหนดในแต่ละระดับชั้น 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะใคร่ควรไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและกำรท ำงำนเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำนชิ้นงำน 
ผลผลิต  
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และ
สังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ผู้เรียนบรรลุและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพ้ืนฐำนเดิมในด้ำน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะกระบวนกำรต่ำง ๆ รวมทั้งมีควำม ก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติหรือผลกำร
ทดสอบอ่ืน ๆ 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำรเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
กำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยม และจิตส ำนึก
ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญำไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศวัย เชื้อชำติ ศำสนำ
วัฒนธรรม และประเพณ ี
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์ สังคม และกำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสมใน
แต่ละช่วงวัยสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อื่น ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น 
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เครื่องมือเก็บข้อมูลรายประเด็นพิจารณา  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ตัวบ่งช้ี ๑. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย ตำมมำตรฐำนตัวชี้วัดของ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละระดับชั้น  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ครูประจ ำวิชำภำษำไทย ประเมินผล
กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้วของผู้เรียน 
โดยใช้ แบบประเมินกำรอ่ำนออก
เสียงบทร้อยแก้ว และสรุปผลกำร
ประเมิน ตำมแบบสรุปผลกำร
ประเมิน  

๑. แบบประเมินกำรอ่ำน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 
 
 

ภำคเรียนที่ ๒ 

 

 
 
 
 

ครูประจ ำวิชำ 
ภำษำไทย 

 

 

 

๒ ครูประจ ำวิชำภำษำไทย ประเมินผล
กำรเขียนสรุปใจควำมส ำคัญจำกเรื่อง
ที่อ่ำนของผู้เรียน โดยใช้ แบบ
ประเมินกำรเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ
จำกเรื่องที่อ่ำน และสรุปผลกำร
ประเมิน ตำมแบบสรุปผลกำร
ประเมิน 

๒. แบบประเมินกำร
เขียนสรุปใจควำมส ำคัญ
จำกเรื่องที่อ่ำน 
 
 

๓ ครูประจ ำวิชำภำษำไทย ประเมินผล
กำรพูดแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องท่ี
อ่ำนของผู้เรียน โดยใช้ แบบประเมิน
กำรพูดแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องท่ี
อ่ำน และสรุปผลกำรประเมิน ตำม
แบบสรุปผลกำรประเมิน 

๓. แบบประเมินกำรพูด
แสดงควำมคิดเห็นจำก
เรื่องท่ีอ่ำน 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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เกณฑก์ารประเมิน 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน (Rubric Scores) ดังนี้  
                  (คะแนน เต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การอ่านถูกต้อง 
    ตามอักขรวิธี 
    

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี
ทุกค า  

อ่านออกเสียง        
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
๑ - ๒ ค า  

อ่านออกเสียง        
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
๓ - ๔ ค า 

อ่านออกเสียง         
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
๕ - ๖ ค า  

อ่านออกเสียง               
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
7 ค า ขึ้นไป  

๒. การอ่านเพิ่มค า 
     หรือข้ามค า 
       

 
 
 

ไม่อ่านเพิ่มค า 
หรือข้ามค า  
 

อ่านเพิ่มค า 
หรือข้ามค า  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านเพิ่มค า 
หรือข้ามค า  
๓ แห่ง ขึ้นไป 

๓. ความชัดเจนใน
การอ่าน 
   ๓.๑ อ่านชัดถ้อย
ชัดค า 
   ๓.๒ อ่านด้วย
น้ าเสียง    
         เหมาะสม 
         กับเนื้อเร่ือง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
สมบูรณ์ทั้ง ๒ 
ข้อ 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
๑ - ๒ แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
๓ - ๔ แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
๕ - ๖ แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
๗ แห่ง ขึ้นไป  

๔. การเว้นวรรคตอน 
    ในการอ่าน 
   

อ่านเว้นวรรค
ตอน 
ได้ถูกต้องทุก
แห่ง    

อ่านเว้นวรรค
ตอน 
ไม่ถูกต้อง  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านเว้นวรรค
ตอน 
ไม่ถูกต้อง  
๓ - ๔ แห่ง 

อ่านเว้นวรรค
ตอน 
ไม่ถูกต้อง  
๕ - ๖ แห่ง 

อ่านเว้นวรรค
ตอน 
ไม่ถูกต้อง  
๗ แห่ง ขึ้นไป 

๕. การอ่านในเวลาที่
ก าหนด  
 

 อ่านจบภายใน 
เวลาที่ก าหนด  

อ่านไม่จบ 
ภายในเวลา 
ที่ก าหนด  

 

หมายเหตุ    
  ๑. รายการประเมินข้อ ๒. มีการประเมิน ๓ ระดับ คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 
     ๒. รายการประเมินข้อ ๕. มีการประเมิน ๒ ระดับ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 ยอดเยี่ยม 
14-16 ดีเลิศ 
11-13 ดี 
8-10 ปานกลาง 
5-7 ก าลังพัฒนา 



8 
แบบบันทึกผลการประเมินรายบุคคล 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  

ชื่อ – สกุล………………….............................................…………………… ระดับชั้น ……………….... เลขที.่................. 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผู้เรียนแต่ละรำยกำรประเมิน คะแนนรวม และระดับ  
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

รายการประเมิน 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. การอา่นถูกต้องตามอักขรวิธี  

2. การอ่านเพิ่มค า หรือข้ามค า  

3. ความชัดเจนในการอ่าน 
   ๓.๑ อ่านชัดถ้อยชัดค า 
   ๓.๒ อ่านด้วยน้ าเสียงเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 

 

4. การเว้นวรรคตอน ในการอ่าน  

5. การอ่านในเวลาที่ก าหนด  

คะแนนรวม  

ระดับคุณภาพ  

 

 

                                                   ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 

                                              (.....................................................) 

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

 

 

 



9 
แบบบันทึกผลการประเมิน 
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………….............................................…………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนของผู้เรียนที่ได้จำกกำรประเมินและท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับ   
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

         ลงชื่อ..........................................................................                            ลงชื่อ.......................................................................... 

  (.....……………………………………………………….)                          (…………………………………..…………………..) 
                         ผู้ประเมิน                                               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

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

 

 

 

 

 



10 
แบบสรุปผลการประเมิน 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนผู้เรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินในกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้วในแต่ละระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

     ลงชื่อ..........................................................................                           ลงชื่อ.................................................................. 

           (……………………………………………………….)                                 (…………………………………………………..) 
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 
 
 
 



11 
เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน 
การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านตามระดับคะแนน 
                    (Rubric Scores) ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕  ๔  ๓  ๒  ๑  

๑. การเขียนเน้ือความ 
    ๑.๑ มีประเด็นส าคัญ 
          ครบตามแนวค าตอบ 
    ๑.2 ไม่ขยายความคดิ 
          เกินประเด็นส าคัญ 
    ๑.3 ไมเ่พิ่มประเด็นความคิด 
          นอกเหนือจากประเด็นส าคัญ 
    ๑.4 ล าดับเนื้อความเป็นเหตเุป็นผลกัน 

เขียน
เนื้อความ 
ได้ตาม
เกณฑ์ครบ 
๔ ข้อ 

เขียน
เนื้อความ 
ได้ตาม
เกณฑ ์
๓ ข้อ 

เขียน
เนื้อความ 
ได้ตามเกณฑ์   
๒ ข้อ 

เขียน
เนื้อความ 
ได้ตามเกณฑ ์
๑ ข้อ 

เขียน
เนื้อความไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

๒. การใช้ภาษา 
 ๒.๑ ย่อหน้าและเว้นวรรคถูกต้อง 
 ๒.๒ ใช้ค าถูกต้องตามบริบท 
 ๒.๓ ใช้ค าเชื่อมได้เหมาะสม                    

กับเนื้อความ 
 ๒.4 ใช้ภาษาระดับเดียวกัน 
 ๒.๕ ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ 
       ขึ้นไป ไม่ใช้ภาษาพูดหรือภาษาถ่ิน 

ใช้ภาษา 
ได้ตาม
เกณฑ์ครบ 
5 ข้อ 

ใช้ภาษา 
ได้ตาม
เกณฑ์   
๔ ข้อ 

ใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์  
๓ ข้อ 

  ใช้ภาษา 
  ได้ตามเกณฑ์  
  ๒ ข้อ 

ใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์   
๑ ข้อ 

๓. การเขียนสะกดค า 
   (เขียนผดิซ้ า ให้นับเป็น 1 ค า) 

เขียนถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนผิด  
1 - ๒ ค า 

 

เขียนผิด  
๑-๔ ค า 
 

เขียนผิด  
๕ - ๖ ค า 
 

เขียนผิด  
มากกว่า 7 ค า
ขึ้นไป 

๔. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   ๔.1 เขียนตัวอักษรอ่านง่าย 
   4.2 สะอาดเรียบร้อย 

 เขียนได ้
ตามเกณฑ์      
ครบ 2 ข้อ ไม่
มีรอยขีดฆ่า
หรือรอยลบ       

เขียนได ้
ตามเกณฑ์      
ครบ 2 ข้อ      
มีรอยขีดฆ่า
หรือรอยลบ          

เขียนไดต้าม
เกณฑ์ 1 ข้อ  

๕. การอ่านในเวลาท่ีก าหนด   
 

เขียนเสร็จ
ภายใน 
เวลาที่ก าหนด  

เขียนไมเ่สร็จ 
ภายในเวลา 
ที่ก าหนด  

หมายเหตุ 
  ๑. รายการประเมินข้อ 4. มีการประเมิน ๓ ระดับ คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 
  ๒. รายการประเมินข้อ ๕. มีการประเมิน ๒ ระดับ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  

เกณฑก์ารให้ระดับคุณภาพ  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 ยอดเยี่ยม 
14-16 ดีเลิศ 
11-13 ดี 
8-10 ปานกลาง 
5-7 ก าลังพัฒนา 
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     แบบบันทึกผลการประเมินรายบุคคล 

การเขียนสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน 

ชื่อ – สกุล………………….............................................…………………… ระดับชั้น ……………….... เลขที.่................. 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผู้เรียนแต่ละรำยกำรประเมิน คะแนนรวม และระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

รายการประเมิน 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑. การเขียนเนื้อความ 
    ๑.๑ มีประเด็นส าคัญครบตามแนวค าตอบ 
    ๑.2 ไม่ขยายความคิดเกินประเด็นส าคัญ 
    ๑.3 ไม่เพ่ิมประเด็นความคิดนอกเหนือจากประเด็นส าคัญ 
    ๑.4 ล าดับเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน 

 

๒. การใช้ภาษา 
 ๒.๑ ย่อหน้าและเว้นวรรคถูกต้อง 
 ๒.๒ ใช้ค าถูกต้องตามบริบท 
 ๒.๓ ใช้ค าเชื่อมได้เหมาะสมกับเนื้อความ 
 ๒.4 ใช้ภาษาระดับเดียวกัน 
 ๒.๕ ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ ขึ้นไป ไม่ใช้ภาษาพูดหรือภาษาถ่ิน 

 

๓. การเขียนสะกดค า 
    (เขียนผิดซ้ า ให้นับเป็น 1 ค า) 

 

๔. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    ๔.1 เขียนตัวอักษรอ่านง่าย 
    4.2 สะอาดเรียบร้อย 

 

๕. การอ่านในเวลาที่ก าหนด  
คะแนนรวม  

ระดับคุณภาพ  

 
                                                   ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 

                                              (.....................................................) 

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

 

 



13 
แบบบันทึกผลการประเมิน 

การเขียนสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน  

โรงเรียนกีฬาจังหวัด…………………..............................................…………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนของผู้เรียนที่ได้จำกกำรประเมินและท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

   ลงชื่อ..........................................................................                                 ลงชื่อ.......................................................................... 

     (……………………………………………………….)                           (………………………………………………………..) 
                         ผู้ประเมิน                                              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                             

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

 

 

 

 

 

 



14 
แบบสรุปผลการประเมิน 

การเขียนสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน  

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนผู้เรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินในกำรเขียนสรุปใจควำมส ำคัญจำกเรื่องที่อ่ำน 
             ในแต่ละระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

    ลงชื่อ..........................................................................                                      ลงชื่อ.................................................................. 

      (……………………………………………………….)                              (…………………………………………………..) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 



15 
เกณฑ์การประเมิน 

การพูดแสดงความคดิเหน็จากเร่ืองที่อ่าน 

การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านตามระดับคะแนน  
                   (Rubric Scores) ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕  ๔  ๓  2 1 

๑. การออกเสียง ออกเสียงควบ
กล้ าเว้นวรรคตอน
ถูกต้อง  

ออกเสียง   
ควบกล้ าผิด   
๑-๓ ค า      
เว้นวรรคตอน
ถูกต้อง 

ออกเสียงควบ
กล้ าผิด ๔-๖ ค า        
เว้นวรรคตอน      
ไมถู่กต้อง
บางส่วน 

ออกเสียง     
ควบกล้ าผิด     
๗-๙ ค า        
เว้นวรรคตอน         
ไม่ถูกต้อง 

ออกเสียง 
ควบกล้ าผิด
มากกว่า ๑๐ 
ค า และเว้น
วรรคตอนไม่
ถูกต้อง 

๒. ล าดับขั้นตอน
ที่จะพูด 

พูดไม่วกวน มี
ล าดับขั้นตอนใน
การพูด 

พูดไม่วกวน มี
ล าดับขั้นตอนใน
การพูดเล็กน้อย 

พูดวกวนเล็กน้อย 
มีล าดับขั้นตอนใน
การพูดเล็กน้อย 

พูดวกวน
เล็กน้อยไม่มี
ล าดับขั้นตอน
ในการพูด 

พูดวกวนไม่
มีล าดับ
ขั้นตอนใน
การพูด 

๓. บุคลิกท่าทาง 
และการใช้
น้ าเสียง 

มีความม่ันใจใน
ตนเอง                     
พูดเสียงดังชัดเจน 
น้ าเสียงเป็น
ธรรมชาติ 

มีความม่ันในใน
ตนเอง               
พูดเสียงดัง
ชัดเจนเล็กน้อย 
น้ าเสียง      
เป็นธรรมชาติ 

มีความม่ันใจใน
ตนเอง พูดเสียง
ดังชัดเจนเล็กน้อย  
น้ าเสียงไม่เป็น
ธรรมชาติ 

ไม่ค่อยมั่นใจ
ในตนเอง            
พูดไม่ค่อย
ชัดเจน         
น้ าเสียงไมเ่ป็น
ธรรมชาติ 

ไมม่ั่นใจใน
ตนเอง         
พูดไม่ชัดเจน 
น้ าเสียงไม่
เป็น
ธรรมชาติ 

๔. ความตรง
ประเด็น 

พูดตรงประเด็น 

ไม่อ้อมค้อม 

พูดค่อนข้างตรง
ประเด็น       
ไม่อ้อมค้อม 

พูดค่อนข้างตรง
ประเด็น         
อ้อมค้อมเล็กน้อย 

พูดไมต่รง
ประเด็น    
อ้อมค้อม
เล็กน้อย 

พูดไม่ตรง
ประเด็น         
อ้อมค้อม 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 ยอดเยี่ยม 
14-16 ดีเลิศ 
11-13 ดี 
8-10 ปานกลาง 
5-๗ ก าลังพัฒนา 

 



16 
แบบบันทึกผลการประเมินรายบุคคล 

การพูดแสดงความคดิเหน็จากเร่ืองที่อ่าน 

ชื่อ – สกุล………………….............................................…………………… ระดับชั้น ……………….... เลขที.่................. 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผู้เรียนแต่ละรำยกำรประเมิน คะแนนรวม และระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

รายการประเมิน 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การออกเสียง  

๒. ล าดับขั้นตอนที่จะพูด  

๓. บุคลิกท่าทาง และการใช้น้ าเสียง  

๔. ความตรงประเด็น  

คะแนนรวม  

ระดับคุณภาพ  

 

 

                                                   ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 

                                              (.....................................................) 

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

 

 

 

 

 



17 
แบบบันทึกผลการประเมิน 

การพูดแสดงความคดิเหน็จากเร่ืองที่อ่าน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด…………………...............................................…………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนของผู้เรียนที่ได้จำกกำรประเมินและท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

   ลงชื่อ..........................................................................                                 ลงชื่อ.......................................................................... 

        (……………………………………………………….)                            (………………………………………………………..) 
                      ผู้ประเมิน                                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

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

 

 

 

 

 

 



18 
แบบสรุปผลการประเมิน 

การพูดแสดงความคดิเหน็จากเร่ืองที่อ่าน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนผู้เรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินในกำรพูดแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำนใน 
            แต่ละระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

   ลงชื่อ..........................................................................                                      ลงชื่อ.................................................................. 

     (……………………………………………………….)                            (……………………………………………………..) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

                                                             

 

 

 



19 
ประเด็นพิจารณาย่อย ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ตัวบ่งช้ี ๒. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผู้เรียนมีสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสียง กำรเขียนน ำเสนอข้อมูล และกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  ครูประจ ำวิชำภำษำอังกฤษ 

ประเมินผลกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ
ของผู้เรียน โดยใช้ แบบประเมิน
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ และสรุปผล
กำรประเมิน ตำมแบบสรุปผลกำร
ประเมิน  

แบบประเมินกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ 

ภำคเรียนที่ ๒ 
ครูประจ ำวิชำ 
ภำษำอังกฤษ 

2 ครูประจ ำวิชำภำษำอังกฤษ 
ประเมินผลกำรเขียนภำษำอังกฤษ
ของผู้เรียน โดยใช้ แบบประเมิน
กำรเขียนภำษำอังกฤษ และสรุปผล
กำรประเมิน ตำมแบบสรุปผลกำร
ประเมิน  

แบบประเมินกำรเขียน
ภำษำอังกฤษ 

3 ครูประจ ำวิชำภำษำอังกฤษ 
ประเมินผลกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ของผู้เรียน โดยใช้ 
แบบประเมินกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และสรุปผลกำร
ประเมิน ตำมแบบสรุปผลกำร
ประเมิน  

แบบประเมินกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
เกณฑ์การประเมิน 

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
การให้ระดับคุณภาพ ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ๕ ระดับ ดังนี้  

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑. การอา่นออกสียง
ถูกต้อง 
   ๑.๑ ความชัดเจน 
ในการอ่าน 
   ๑.๒ อ่านด้วย
น้ าเสียงเหมาะสมกับ
เนื้อเรื่องและสื่อ
ความรู้สึก 

อ่านออกเสียง
ค าได้ถูกต้อง
และชัดเจน 
80%  ขึ้นไป 
สื่อความรู้สึก
เรื่องท่ีอ่านได้
ดีมาก 

อ่านออกเสียง
ค าได้ถูกต้อง
และชัดเจน 
70%  ขึ้นไป 
สื่อความรู้สึก
เรื่องท่ีอ่านได้ดี 

อ่านออกเสียง
ค าได้ถูกต้อง
และชัดเจน 
60%  ขึ้นไป 
สื่อความรู้สึก
เรื่องท่ีอ่านได้
ดี 

อ่านออกเสียง
ค าได้ถูกต้อง
และชัดเจน 
50%  ขึ้นไป 
สื่อความรู้สึก
เรื่องท่ีอ่านได้
พอใช้ 

อ่านออก
เสียงค าได้
ถูกต้องและ
ชัดเจน ต่ า
กว่า 50%  
สื่อความรู้สึก
เรื่องท่ีอ่าน
ได้พอใช้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
แบบบันทึกผลการประเมิน 

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………............................................…………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับคุณภำพ ที่ตรงกับผลกำรประเมินของผู้เรียน โดยพิจำรณำจำก 
            เกณฑก์ารให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

  ลงชื่อ..........................................................................                          ลงชื่อ.......................................................................... 

     (……………………………………………………….)                                (…………………………………………………......) 
                          ผู้ประเมิน                                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ    

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

 

 

 

 

 

 



22 
แบบสรุปผลการประเมิน 

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนผู้เรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินในกำรอ่ำนออกเสียงภำษำอังกฤษในแต่ละ  
            ระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

   ลงชื่อ...........................................................................                                  ลงชื่อ...................................................................... 

      (……………………………………………………….)                            (…………………………………………………..) 
       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                       รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 



23 
เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนภาษาอังกฤษ 
การให้ระดับคุณภาพ ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ๕ ระดับ ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
๑. การเขียนได้
ถูกต้อง 
   ๑.๑ เขียนได้
ครบถ้วนตามหัวข้อ
ที่ก าหนด 
    ๑.๒ ใช้ค าและ
การสะกดค าถูกต้อง 
 

เขียนได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
หัวข้อที่
ก าหนด ใช้ค า
และการสะกด
ค าถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 
80% ขึ้นไป 

เขียนได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
หัวข้อที่
ก าหนด ใช้ค า
และการสะกด
ค าถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 
70% ขึ้นไป 

เขียนได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
หัวข้อที่
ก าหนด ใช้ค า
และการสะกด
ค าถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 
60% ขึ้นไป 

เขียนได้ถูกต้อง
และครบถ้วน
ตามหัวข้อที่
ก าหนด ใช้ค า
และการสะกด
ค าถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 
50% ขึ้นไป 

เขียนได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
หัวข้อที่
ก าหนด ใช้ค า
และการสะกด
ค าถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 
ต่ ากว่า 50% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
แบบบันทึกผลการประเมิน 

การเขียนภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………............................................…………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับคุณภำพ ที่ตรงกับผลกำรประเมินของผู้เรียน โดยพิจำรณำจำก 
            เกณฑก์ารให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

  ลงชื่อ..........................................................................                          ลงชื่อ.......................................................................... 

     (……………………………………………………….)                                (…………………………………………………......) 
                          ผู้ประเมิน                                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ    

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

 

 

 

 

 

 



25 
แบบสรุปผลการประเมิน 
การเขียนภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนนักเรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินในกำรเขียนภำษำอังกฤษในแต่ละระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

   ลงชื่อ...........................................................................                                  ลงชื่อ...................................................................... 

     (……………………………………………………….)                            (…………………………………………………..) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                           รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 



26 
เกณฑ์การประเมิน 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
การให้ระดับคุณภาพ ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๕ ระดับ ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
 

สามารถสื่อสาร
ได้คล่องแคล่ว 
ไม่ติดขัด มีการ
เว้นจังหวะ สบ
สายตาผู้ฟังอยู่
ตลอดเวลา  
เพ่ือดึงดูดให้
ผู้ฟังสนใจ ใช้
น้ าเสียง
เหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี 

สามารถ
สื่อสารได้
คล่องแคล่ว 
ติดขัดบ้าง  
มีการเว้น
จังหวะ สบ
สายตาผู้ฟัง
บ้าง เพื่อ
ดึงดูด ให้ผู้ฟัง
สนใจใช้
น้ าเสียง 
เหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี 

สามารถ
สื่อสารได้ 
ติดขัดบ้าง  
มีการเว้น
จังหวะ สบ
สายตา ผู้ฟัง
บ้าง เพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ฟัง 
สนใจใช้
น้ าเสียง
เหมาะสม มี
บุคลิกภาพ
เหมาะสม 

สามารถ
สื่อสารได้ 
ติดขัดบ้าง 

ไม่สามารถสื่อสาร
ได้ ติดขัด บ้าง เว้น
จังหวะไม่เหมาะสม 
สบสายตาผู้ฟังบ้าง 
เพ่ือดึงดูด ให้ผู้ฟัง
สนใจ ใช้น้ าเสียงไม่ 
เหมาะสม มี
บุคลิกภาพไม่ 
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
แบบบันทึกผลการประเมิน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………............................................…………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับคุณภำพ ที่ตรงกับผลกำรประเมินของผู้เรียน โดยพิจำรณำจำก 
            เกณฑก์ารให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

  ลงชื่อ..........................................................................                          ลงชื่อ.......................................................................... 

     (……………………………………………………….)                                (…………………………………………………......) 
                          ผู้ประเมิน                                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ    

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

 

 

 

 

 

 



28 
แบบสรุปผลการประเมิน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนนักเรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในแต่ละระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

  ลงชื่อ...........................................................................                                  ลงชื่อ............................................................................ 

     (……………………………………………………….)                            (…………………………………………………………..) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                         รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 
 

 

 

 



29 
ประเด็นพิจารณาย่อย ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ตัวบ่งช้ี ๓. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ เพ่ือแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ ำวันหรือสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนด โดยมีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบในกำรแก้ปัญหำ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ จัดท ำ

แบบทดสอบ โดยกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ
ที่มีข้อมูลบำงส่วน และมีค ำถำมเพ่ือให้
เด็กแก้ปัญหำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกสิ่ง
ที่โจทย์ก ำหนดให้ และใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรคิดค ำนวณ กำรหำค ำตอบ ให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือเนื้อหำที่ใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

แบบประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ แก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ 

 
 
 
 
 

ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนวิชำ
คณิตศำสตร์ 

2 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์น ำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ ไปใช้ทดสอบนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น  

แบบประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ แก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ 

3 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์บันทึกผลกำร
ประเมินในแบบประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรคิดค ำนวณ รำยบุคคล 

แบบประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ แก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์รำยบุคคล 

4 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์บันทึกผลกำร
ประเมินในแบบสรุปผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถใน 
กำรคิดค ำนวณรำยห้อง และส่งให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

แบบสรุปผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ แก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ รำยห้อง 

5 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บันทึกผลกำร
ประเมินในแบบสรุปผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณของ
โรงเรียน 

แบบสรุปผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ แก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ ของ
โรงเรียน 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                               

 
 
 
 
 



30 
เกณฑ์การประเมิน 

ความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
การให้คะแนน  ใช้เกณฑ์วัดควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณของผู้ เรียนรำยบุคคลตำมระดับคะแนน 
                    (Rubric Scores) ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ควำมเข้ำใจ
ปัญหำ 
    

ระบุสิ่งที่โจทย์
ก ำหนด สิ่งที่
โจทย์ต้องกำรถำม
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ระบุสิ่งที่โจทย์
ก าหนด สิ่งที่
โจทย์ต้องการ
ถามได้ส่วน
ใหญ่ถูกต้อง 

ระบุสิ่งที่โจทย์
ก ำหนด สิ่งที่
โจทย์ต้องกำร
ถำมได้บำงส่วน
ถูกต้อง 

ระบุสิ่งที่โจทย์
ก ำหนด สิ่งที่
โจทย์ต้องกำร
ถำมได้ส่วน
น้อยถูกต้อง 

ระบุสิ่งที่โจทย์
ก ำหนด สิ่งที่
โจทย์ต้องกำร
ถำมไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ระบุ
เลย 

๒. กำรเลือกใช้
วิธีกำรแก้ปัญหำ       

เลือกวิธีกำรที่
สำมำรถแก้ปัญหำ
ได้ถูกต้องและ
ครอบคลุมทุก
ประเด็น 

เลือกวิธีการที่
สามารถ
แก้ปัญหาส่วน
ใหญ่ถูกต้อง 

เลือกวิธีกำรที่
สำมำรถ
แก้ปัญหำได้
ถูกต้องบำงส่วน 

เลือกวิธีกำรที่
แก้ปัญหำได้
ส่วนน้อย
ถูกต้อง 
หรือไม่
สำมำรถเลือก
วิธีกำร
แก้ปัญหำได้ 

เลือกวิธีกำรที่
แก้ปัญหำไม่
ถูกต้อง 
หรือไม่
สำมำรถเลือก
วิธีกำร
แก้ปัญหำได้ 

๓. กำรใช้วิธีกำร
ในกำรแก้ปัญหำ 

น ำวิธีกำร
แก้ปัญหำไปใช้ได้
อย่ำงถูกต้อง
สมบูรณ์ 

น าวิธีการ
แก้ปัญหาไป
ใช้ได้ส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

น ำวิธีกำร
แก้ปัญหำไป
ใช้ได้ถูกต้อง
บำงส่วน 

น ำวิธีกำร
แก้ปัญหำไป
ใช้ได้ส่วนน้อย
ถูกต้อง  

น ำวิธีกำร
แก้ปัญหำไปใช้
ไม่ถูกต้อง 

๔. กำรสรุป
ค ำตอบ   

สรุปค ำตอบได้
ถูกต้องครบถ้วน 

สรุปค าตอบได้
ส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

สรุปค ำตอบได้
ถูกต้องบำงส่วน 

สรุปค ำตอบได้
ส่วนน้อย
ถูกต้อง 
หรือไม่มีกำร
สรุปค ำตอบ 

สรุปค ำตอบไม่
ถูกต้อง 
หรือไม่มีกำร
สรุปค ำตอบ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 ยอดเยี่ยม 
14-16 ดีเลิศ 
11-13 ดี 
8-10 ปานกลาง 
5-7 ก าลังพัฒนา 



31 
แบบบันทึกผลการประเมินรายบุคคล 

ความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล………………….............................................…………………… ระดับชั้น ……………….... เลขที.่................. 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผู้เรียนแต่ละรำยกำรประเมิน คะแนนรวม และระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

รายการประเมิน 
คะแนน 

ที่ได้ 

1. ควำมเข้ำใจปัญหำ  

2. กำรเลือกใช้วิธีกำรแก้ปัญหำ  

3. กำรใช้วิธีกำรในกำรแก้ปัญหำ  

4. กำรสรุปค ำตอบ  

คะแนนรวม  

ระดับคุณภาพ  

 

 

                                                   ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 

                                              (.....................................................) 

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

 

 

 

 

 



32 
แบบบันทึกผลการประเมิน 

ความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด……........................................................…………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนของผู้เรียนที่ได้จำกกำรประเมินและท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

    ลงชื่อ..........................................................................                              ลงชื่อ............................................................................. 

      (……………………………………………………….)                            (…….…..………………………………………………..) 
                       ผู้ประเมิน                                              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                                                             

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

 

 

 

 

 

 



33 
แบบสรุปผลการประเมิน 

ความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนนักเรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ  
            กำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ในแต่ละระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม      
ร้อยละ      

 

 

   ลงชื่อ...........................................................................                                 ลงชื่อ........................................................................ 

      (……………………………………………………….)                            (…………………………………………………..) 
      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                   รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 



34 
แบบประเมิน 

ความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
เรื่อง ……………………………………………………………. ระดับชั้น ………………………... 

************************************* 
 

 

 

 

1. สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 

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

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

    สิ่งที่โจทย์ต้องการถาม 

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

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

2. แสดงวิธีหาค าตอบ 

วิธีท า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ค าตอบ 

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

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

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

 

 



35 
ประเด็นพิจารณาย่อย  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปัญหา 
ตัวบ่งช้ี  ผลประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิบาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 
ประเมิน การปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลอง โดยใช้แบบประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ และสรุปการประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

- แบบประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
- แบบสรุปการประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ท้ายชั่วโมง
เรียนที่มีการ
ปฏิบัติ
กิจกรรมการ
ทดลอง 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายวิชา
พ้ืนฐานทุกระดับชั้น 

2 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผล
การประเมินทุกครั้งใน 1 ภาคเรียน 
โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ รายระดับชั้น ส่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- แบบสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ราย
ระดับชั้น 

ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายวิชา
พ้ืนฐานทุกระดับชั้น 

 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
แบบประเมิน 

การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร ์
ค าชี้แจง ผู้สอนประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในกำรปฏิบัติกำรทดลอง โดยให้ระดับคะแนน  
            ลงในตำรำงที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน  

รายการประเมิน คะแนนที่ได ้

1. วิธีการด าเนินการทดลอง 
   1.1 ศึกษาวิธีการทดลอง 
   1.2 ตั้งประเด็นค าถามและสมมติฐานได้ชัดเจน   
   1.3 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

2. การปฏิบัติการทดลอง 
   2.1 แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
   2.2 ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
   2.3 ปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 
   2.4 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
   2.5 ปฏิบัติการทดลองเสร็จตามก าหนดเวลา 

 
 5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

3. การสรุปผลการทดลองและการตอบค าถามท้ายการทดลอง 
   3.1 บันทึกผลการทดลองได้ 
   3.2 สรุปผลการทดลองได้ 
   3.3 ตอบค าถามได้ถูกต้อง 

 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

4. การน าเสนอผลการทดลอง 
   4.1 ใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเข้าใจง่าย 
   4.2 เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ 
   4.3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ 
   4.4 การแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
1๓-๑๕ ยอดเยี่ยม 
1๐-1๒ ดีเลิศ 

๗-๙ ดี 
๔-๖ ปานกลาง 
๑-๓ ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 



37 
แบบบันทึกผลการประเมินรายบุคคล 

การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร ์

ชื่อ – สกุล………………….............................................…………………… ระดับชั้น ……………….... เลขที.่................. 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผู้เรียนแต่ละรำยกำรประเมิน คะแนนรวม และระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

รายการประเมิน 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. วิธีกำรด ำเนินกำรทดลอง  

2. กำรปฏิบัติกำรทดลอง  

3. กำรสรุปผลกำรทดลองและกำรตอบค ำถำมท้ำยกำรทดลอง  

4. กำรน ำเสนอผลกำรทดลอง  

คะแนนรวม  

ระดับคุณภาพ  

 

 

                                                   ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 

                                              (.....................................................) 

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



38 
แบบบันทึกการประเมิน 

การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร ์

โรงเรียนกีฬาจังหวัด……….......................................................………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนของผู้เรียนที่ได้จำกกำรประเมินและท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

   ลงชื่อ..........................................................................                               ลงชื่อ.......................................................................... 

        (……………………………………………………….)                                    (…………………………………………………..) 
                   ผู้ประเมิน                                                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
        ............/.............../..............                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

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

 
                                                                                                            
 

 
 
 



39 
แบบสรุปผลการประเมิน 

การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร ์

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนนักเรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรทดลองทำง 
            วิทยำศำสตร์ในแต่ละระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม      
ร้อยละ      

 

 

   ลงชื่อ..........................................................................                               ลงชื่อ.................................................................. 

     (……………………………………………………….)                                      (…………………………………………………..) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                          รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             ............/.............../.............. 
              ............/.............../.............. 

 

 

 

 



40 
ประเด็นพิจารณาย่อย 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินโครงงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม/ชิ้นงาน/ผลงานใหม่ๆหรือปรับปรุงของเก่าท่ีมีอยู่เดิม 
ให้ดีขึ้น โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี อธิบายและมอบหมาย
ให้ผู้เรียนจัดท าโครงงาน 

- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบสรุปการประเมิน
โครงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

2 ผู้เรียนจัดท าโครงงาน โดยการสืบค้น 
รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ตาม
ประเด็นที่สนใจ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประเมินโครงงานของ
ผู้เรียนด้วยแบบประเมินโครงงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แบบประเมินโครงงาน 
ข้อมูลนักเรียน 

 ชื่อ-สกุล...................................................................................  ระดับชั้น.............................................. 

 ชื่อโครงงาน............................................................................................................................. .............. 

 วิชา................................................................................  รหสั............................................................... 

ค าชี้แจง 

 ๑. กำรประเมินโครงงำนผู้เรียน ประกอบด้วยรำยกำรประเมิน ๖ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน  
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบ ข้อมูล หลักฐำน ที่แสดงถึงร่องรอยควำมสำมำรถของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรสังเกต หรือ 
ทดสอบผู้เรียนก่อนตัดสินให้คะแนนคุณภำพผู้เรียนในแต่ละรำยกำรประเมิน แล้วท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
คะแนน 

 ๒. เกณฑก์ารให้ระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
21 - 24 คะแนน ยอดเยี่ยม 
16 - 20 คะแนน ดีเลิศ 
11 - 15 คะแนน ดี 
6 - 10 คะแนน ปานกลาง 
1 - 5 คะแนน ก าลังพัฒนา 
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รายการประเมิน คะแนนที่ได ้

1. การรวบรวมความรู้ 
   1.1 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย อย่างน้อย  
5 แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด หนังสือ วารสาร แหล่งเรียนรู้ ออนไลน์ วารสาร ฯลฯ)  
   1.2 ตั้งประเด็นค าถามและสมมติฐาน ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจได้ชัดเจน   
   1.3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อท่ีนักเรียนสนใจ   
   1.4 ออกแบบ วางแผนรวบรวมข้อมูลโดย ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 

2. การสรุปสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   2.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ เหมาะสม ถูกต้อง 
   2.2 เปรียบเทียบเชื่อมโยง ความรู้จากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ  
   2.3 เสนอแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ  

 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

3. การทดลอง 
   3.1 มีการออกแบบการทดลอง ตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   3.2 มีการปฏิบัติการทดลอง ตามล าดับขั้นตอน 
   3.3 มีการบันทึกผลการทดลอง 
   3.4 มีสรุปผลการทดลอง 
   3.5 อภิปรายผลการสรปุองค์ความรู้ ได้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ศึกษา 

 
 5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

4. การปรับปรุงและพัฒนา 
   4.1 มีการปรับปรุงการทดลอง 
   4.2 มีการพัฒนา ทดลอง 
   4.3 การน าความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
   4.4 มีการน าผลงาน/ชิ้นงานไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

5.การน าเสนอ 
   5.1 เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิด อย่างชัดเจนเป็นระบบ  
   5.2 น าเสนอในรูปแบบ หรือ โดยใช้ สื่อประกอบหลากหลาย 
   5.3 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ โดยมีการ อ้างอิงแหล่ง 
ความรู้ที่เชื่อถือได้อย่าง หลากหลาย  
   5.4 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

6. การท างานเป็นทีม 
   6.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ 
   6.2 สมาชิกทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   6.3 การให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
   6.4 การแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 

 
รวมคะแนน  

ลงชื่อ.......................................................................... 
                                                                                              (……………………………………………………….)                                    

                                                                                    ผู้ประเมิน                                                               
                                                                                    ............/.............../.............. 
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แบบบันทึกผลการประเมินรายบุคคล 

โครงงาน 

ชื่อ – สกุล………………….............................................…………………… ระดับชั้น ……………….... เลขที.่................. 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผู้เรียนแต่ละรำยกำรประเมิน คะแนนรวม และระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

รายการประเมิน 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. กำรรวบรวมควำมรู้   

2. กำรสรุปสังเครำะห์องค์ควำมรู้  

3. กำรทดลอง  

4. กำรปรับปรุงและพัฒนำ  

5. การน าเสนอ  

6. การท างานเป็นทีม   

คะแนนรวม  

ระดับคุณภาพ  

 

 

                                                   ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 

                                              (.....................................................) 

                                               ............/.............../............. 
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แบบบันทึกการประเมิน 

โครงงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………….................................................………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  ผู้ประเมินกรอกคะแนนของนักเรียนที่ได้จำกกำรประเมินและท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับ 
            คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

    ลงชื่อ..........................................................................                        ลงชื่อ.......................................................................... 

        (……………………………………………………….)                              (…………………………………………………..) 
                    ผู้ประเมิน                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
        ............/.............../..............                                        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

                                                                                 ............/.............../..............                                                                                                        
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แบบสรุปผลการประเมิน 

โครงงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนผู้เรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินโครงงำนในแต่ละระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

 ลงชื่อ..........................................................................                              ลงชื่อ.................................................................. 

   (……………………………………………………….)                                    (…………………………………………………..) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                        รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            ............/.............../............. 

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

 
 
 
 
 

 
 



46 
เกณฑ์ประเมิน 

วิธีการค านวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

=        X 100 
     จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

=        X 5 
     จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
 
หมายเหตุ นวัตกรรม คือ ผลงาน/ชิ้นงานที่ได้จากการจัดท าโครงงาน 
 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.00 -5.00 ยอดเยี่ยม 
3.50 - 3.99 ดีเลิศ  
3.00 - 3.49 ดี  
2.50 - 2.99 ปานกลาง  
4.00 - 5.00 ก าลังพัฒนา  
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ประเด็นพิจารณาย่อย 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้  แบบประเมินตนเองด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผู้เรียนประเมินตนเองจำกทักษะในกำรน ำเครื่องมืออุปกรณ์ และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสื่อสำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน อำทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
สื่อออนไลน์มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำงสร้ำงสรรค์จำกกำรปฏิบัติงำนและกำรท ำงำนร่วมกัน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ครูเทคโนโลยีให้ผู้เรียนประเมินผลตนเอง

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยประเมินทุกระดับชั้น 

ประเมินผลตนเอง 
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
ภาคเรียนที่ 

๒ 
ครูเทคโนโลยี 

2 ครูเทคโนโลยี สรุปผลการประเมินตนเอง
ของผู้เรียน ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามแบบ
บันทึกการประเมิน และแบบสรุปผลการ
ประเมิน 

- แบบบันทึกการ
ประเมินการประเมิน
ตนเองด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- แบบสรุปการประเมิน 
การประเมินตนเอง
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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เกณฑ์การประเมินตนเอง 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี และกำรสื่อสำรของผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง มีรำยกำรประเมินทั้งหมด ๒๐ ข้อ  
การให้ระดับคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายด้านคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มีการปฏิบัติ 

ได้ตั้งแต่ 16-20 ข้อ 

ดีเลิศ ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มีการปฏิบัติ 

ได้ตั้งแต่ 14-15 ข้อ 

ดี ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มีการปฏิบัติ 
ได้ตั้งแต่ 12-13 ข้อ 

ปานกลาง ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มีการปฏิบัติ 
ได้ตั้งแต่ 10-11 ข้อ 

ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการปฏิบัติ 
ได้ต่ ากว่า 10 ข้อ  

 

การให้ระดับคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายด้านคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มีการปฏิบัติ 

ได้ตั้งแต่ 18-20 ข้อ 

ดีเลิศ ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มีการปฏิบัติ 
ได้ตั้งแต่ 16-17 ข้อ 

ดี ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มีการปฏิบัติ 
ได้ตั้งแต่ 14-15 ข้อ 

ปานกลาง ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มีการปฏิบัติ 
ได้ตั้งแต่ 12-13 ข้อ 

ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีผลการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการปฏิบัติได้  
ต่ ากว่า 12 ข้อ  

 
 
 
 



49 
แบบประเมิน 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารของผู้เรียน 

ชื่อ-สกุล...................................................................................  ระดับชั้น...................................... เลขที.่............ 

ค าชี้แจง กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี และกำรสื่อสำรของผู้เรียน มีรำยกำรประเมินทั้งหมด  
           ๒๐ ข้อ ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยพิจำรณำรำยกำรประเมินแต่ละรำยกำร และท ำเครื่องหมำย  
           ลงในช่องกำรปฏิบัติ  

 

ข้อ รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 
ได้ ไม่ได้ 

1 พิมพ์รายงานโปรแกรม Microsoft Word   
2 จัดท าเอกสารด้านการค านวณ Microsoft Excel   
3 จัดท าเอกสารด้านการน าเสนอข้อมูล Microsoft Power Point   
4 ตกแต่งภาพจากแอพพลิเคชั่น   
5 สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์   
6 เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome)   
7 การสมัครใช้งาน E-mail      
8 การส่งจดหมายและการแนบไฟล์ไปพร้อมกับจดหมายที่น าส่ง (E-mail)     
9 การเช็ค E-mail การตอบจดหมาย และการดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมากับจดหมาย   

10 การบันทึกข้อความและรูปภาพจาก internet เก็บเอาไว้   
11 การเปลี่ยนชื่อไฟล์ (Rename)   
12 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ (New Folder)   
13 การตั้งวันที่และเวลา (Date&Time)    
14 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ Internet   
15 สามารถใช้งาน Mouse และ Keyboard   
16 ใช้งาน Start Menu เพ่ือเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ   
17 ทราบและปฏิบัติตามหลักการเปิด-ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง   
18 การคัดลอกไฟล์และการย้ายไฟล์ (Copy&Paste)   
19 ตั้งรหัสผ่านซึ่งเดาได้ยากและไม่ตั้งรหัสผ่านด้วยชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือวันเกิด 

ของคุณ 
  

20 สามารถใช้แอพพลิเคชั่นทางการเงินของธนาคาร (Mobile Banking)   
รวม   

 
หมายเหตุ : ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินตนเอง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ก่อนสอบปลายภาคเรียน 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 

                                                                                         (……………………………………………………….)                                    
                                                                                 ผู้เรียน 

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



50 
แบบบันทึกการประเมิน 

การประเมินตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด……………......................................................………………… ระดับชั้น …………………………… 

ค าชี้แจง  กรอกคะแนนของผู้เรียนที่ได้จำกกำรประเมินตนเอง และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับคุณภำพ  
            โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

************************************* 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

๑๐        
รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

 ลงชื่อ..........................................................................                               ลงชื่อ..................................................................... 

      (……………………………………………………….)                                   (…………………..…………………………………)
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    
     ............/.............../..............                                                     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                                     ............/.............../.............. 

 
 
 
 
 
 
 



51 
แบบสรุปผลการประเมิน 

การประเมินตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 

ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนผู้เรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินตนเองด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
            กำรสื่อสำรในแต่ละระดับชั้น  

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

 ลงชื่อ..........................................................................                              ลงชื่อ.................................................................. 

   (……………………………………………………….)                                    (…………………………………………………..) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                        รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           ............/.............../.............. 

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

 
 
 

 

 
 



52 
ประเด็นพิจารณาย่อย 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ระดับผลการเรียนและระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผู้เรียนมีผลการเรียนกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ครูผู้สอนจัดท าแบบแสดงผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) ส่งให้งานทะเบียน
และวัดผล  
     ๑.๑ งานทะเบียนและวัดผลกรอกข้อมูล
ลงในแบบรายงานที่ ๑ เพ่ือรายงานผล              
การเรียนในแต่ละระดับชั้น 
     ๑.๒ งานทะเบียนและวัดผลกรอกข้อมูล
ลงในแบบรายงานที่ ๒ เพ่ือรายงานผลการ
เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกรอก
ข้อมูลทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  
ในปีการศึกษานั้น ๆ 
     ๑.๓ งานทะเบียนและวัดผลกรอกข้อมูล 
ลงในแบบรายงานที่ ๓ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าตามหลักสูตร โดยใช้ผล 
การเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษานั้น ๆ 

- แบบแสดงผล 
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ปพ.๕) 
- แบบรายงานที่ ๑ 
 
 
- แบบรายงานที่ ๒ 
 
 
 
 
 
- แบบรายงานที่ ๓ 
 
 
 

- สิ้นภาคเรียน 
 
 
- สิ้นภาคเรียน 
 
 
- สิ้นภาคเรียน 
 
 
 
 
 
- สิ้นภาคเรียน 
 
 
 

- ครูผู้สอนประจ า
รายวิชา 
 
- งานทะเบียน
และวัดผล 
 
- งานทะเบียน
และวัดผล 
 
 
 
 
- งานทะเบียน
และวัดผล 
 
 

๒. งานทะเบียนและวัดผลจัดท าแบบรายงาน
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
     ๒.๑ งานทะเบียนและวัดผลกรอกข้อมูล
ลงในแบบรายงานที่ ๔ เพ่ือรายงานระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมประจ าปีการศึกษา  
ในแต่ละระดับชั้น 
     ๒.๒ งานทะเบียนและวัดผลกรอกข้อมูล
ลงในแบบรายงานที่ ๕ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าตามหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 

 
 
- แบบรายงานที่ ๔ 
 
 
 
- แบบรายงานที่ ๕ 

 
 
- สิ้นปี
การศึกษา 
 
 
- สิ้นปี
การศึกษา 

 
 
- งานทะเบียน
และวัดผล 
 
 
- งานทะเบียน
และวัดผล 
 

ผู้รับผิดชอบ  ครูผู้สอนประจ ารายวิชา และงานทะเบียนและวัดผล 
 

 



53 
เกณฑก์ารให้ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ดี (๒.๕) ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79.๙๙ มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ดี (๒.๕) ขึ้นไป ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69.๙๙ มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ดี (๒.๕) ขึ้นไป ดี 

ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59.๙๙ มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ดี (๒.๕) ขึ้นไป ปานกลาง 

ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ดี (๒.๕) ขึ้นไป ก าลังพัฒนา 
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แบบรายงานผลการเรียน  
ชั้น............................................. ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา................ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด...................... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 

รหัส รายวิชา จ านวน 
ผู้เรียนทั้งหมด 

ระดับผลการเรียน 

x̅ 

 
S.D. 

 

 
 
 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

 
 
 
 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 

2.5  
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ท............. ภาษาไทย               
ค............. คณิตศาสตร ์              

ว............. วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี 

             

ส............. สังคมศึกษา               
ส............. ประวัติศาสตร์               

พ............. สุขศึกษา 
และพลศึกษา  

             

ศ............. ศิลปะ               
ง............. การงานอาชีพ               
อ............. ภาษาอังกฤษ               
ท............. ภาษาไทย               

พ............. 
กีฬาเพื่อความ 
เป็นเลิศ 

             

รวม             
ร้อยละ             

 
 
    ลงชื่อ..........................................................................                              ลงชื่อ.................................................................. 

  (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………..) 
    หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล                                      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

แบบรายงานที ่1 
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แบบรายงานผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................... ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา................ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด...................... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 

รหัสวิชา รายวิชา ชั้น 
จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียน 

x̅ 
  

  S.D. 
 

จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

  ป.๔              

    ป.๕              

   ป.๖              

  ม.๑/๑              

  ม.๑/๒              

    ม.๒/๑              

    ม.๒/๒              

    ม.๓/๑              

    ม.๓/๒              

    ม.๔/๑              

    ม.๔/๒              

    ม.๕/๑              

    ม.๕/๒              

    ม.๖/๑              

    ม.๖/๒              
รวม              

ร้อยละ              
 
 

  ลงชื่อ..........................................................................                               ลงชื่อ.......................................................................... 

       (……………………………………………………….)                                    (………………………………………………….) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้..........................                            หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล                                                                                                                                                                                            

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

 

 

 

 

 

แบบรายงานที ่๒ 



56 
 

แบบรายงานผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา................ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด............................... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/สาระ 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียน 

x̅ 
 
 
 

S.D. 

จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  

2.5 
 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
2.5 ขึ้นไป 

เป้าหมาย 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

ภาษาไทย                
คณิตศาสตร์                
วิทยาศาสตร์                
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

               

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

               

ศิลปะ                
การงานอาชีพ                
ภาษาต่างประเทศ                
กีฬาเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ 

               

รวม               
 ร้อยละ               

หมายเหตุ : ใช้ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้น ๆ 
 
 
          ลงชื่อ..........................................................................                              ลงชื่อ.................................................................. 

   (……………………………………………………….)                                 (…………………………………………………..) 
              หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล                                    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานที ่๓ 
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แบบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปกีารศึกษา................ 
ชั้น..................................................................... 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด................................... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

สรุปผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า 2.00 จ านวน .......................คน คิดเป็นร้อยละ...................  
2.00-2.49 จ านวน .......................คน คิดเป็นร้อยละ...................  
2.50-2.99 จ านวน .......................คน คิดเป็นร้อยละ...................  
3.00-3.49 จ านวน .......................คน คิดเป็นร้อยละ...................  
3.50 ขึ้นไป จ านวน .......................คน คิดเป็นร้อยละ...................  
 

      ลงชื่อ..........................................................................                              ลงชื่อ.................................................................. 
       (……………………………………………………….)                                 (…………………………………………………..) 
         หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล                                    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

แบบรายงานที ่๔ 
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แบบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปกีารศึกษา................ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด.................................. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

 
 
 
 

จ านวน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด  

จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 
2.00 

2.00 -
2.49 

2.50 -
2.99 

3.00 -
3.49 

3.50 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 

2.5  
ขึ้นไป 

บรรล ุ ไม่ 
บรรล ุ

ป.4           
ป.5           
ป.6           
รวม

ประถม 
          

ร้อยละ           
ม.1/๑           
ม.1/๒           
ม.2/๑           
ม.2/๒           
ม.3/๑           
ม.3/๒           
รวม  
ม.ต้น 

          

ร้อยละ           
ม.4/๑           
ม.4/๒           
ม.5/๑           
ม.5/๒           
ม.6/๑           
ม.6/๒           
รวม  

ม.ปลาย 
          

ร้อยละ           
รวม

ทั้งหมด 
          

ร้อยละ           
 
 

   ลงชื่อ..........................................................................                              ลงชื่อ.................................................................. 

     (……………………………………………………….)                                 (…………………………………………………..) 
       หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล                                    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

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

แบบรายงานที ่๕ 



59 
ตัวอย่าง ปพ. ๕ 

 
 



60 
ตัวอย่าง 

แบบแจ้งผลการเรียน 

 



61 
ตัวอย่าง  

ปพ. ๑ ด้านหน้า 

 
 

 

 

 



62 
ตัวอย่าง  

ปพ. ๑ ด้านหลัง 

 
 

 

 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

 จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



63 
ค่าเป้าหมายระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 

โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/สาระ 

เกณฑ์ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ ์

เป้าหมาย
ร้อยละของ
ผู้เรียนมี 

ผลการเรียน  
(ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์) 

 

ขอ
นแ

กน่
 

ชล
บรุ

 ี

ตร
ัง 

นค
รส

วร
รค

 ์

นค
รศ

รีธ
รร

มร
าช

 
ยะ

ลา
 

ล า
ปา

ง 

ศร
ีสะ

เก
ษ 

สุพ
รร

ณ
บรุ

 ี

อ่า
งท

อง
 

อุบ
ลร

าช
ธา

น ี
นค

รน
าย

ก 

เช
ียง

ให
ม ่

ภาษาไทย 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 75 
คณิตศาสตร์ 2 2 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2 2 75 
วิทยาศาสตร์ 2.5 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2 2.5 75 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2.5 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2 2.5 75 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

3 3 3 3 3 3 3.5 3 3 3 2.
5 

3 4 3 75 

ศิลปะ 
3 2.5 3 3 3.5 3 3 3 3 3 2.

5 
3 2.5 3 75 

การงาน
อาชีพ 

2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 2 3 2.5 3 75 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 3.5 2 2 75 

กีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

3.5 3.5 3 3 4 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3 4 4 3.5 95 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.5 75 



64 
ค่าเป้าหมายระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/สาระ 

เกณฑ์ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ ์

เป้าหมาย
ร้อยละของ
ผู้เรียนมี 

ผลการเรียน  
(ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์) 

 

ขอ
นแ

กน่
 

ชล
บรุ

 ี
ตร

ัง 

นค
รส

วร
รค

 ์

นค
รศ

รีธ
รร

มร
าช

 
ยะ

ลา
 

ล า
ปา

ง 

ศร
ีสะ

เก
ษ 

สุพ
รร

ณ
บรุ

 ี

อ่า
งท

อง
 

อุบ
ลร

าช
ธา

น ี

นค
รน

าย
ก 

เช
ียง

ให
ม ่

ภาษาไทย 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 75 
คณิตศาสตร์ 2 2 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2 2 75 
วิทยาศาสตร์ 2.5 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2.5 75 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2.5 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2 2.5 75 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

3 3 3 3 3 3 3.5 3 3 3 2.5 3 4 3 75 

ศิลปะ 3 2.5 3 3 3.5 3 2.5 3 3 3 2.5 3 2.5 3 75 
การงาน
อาชีพ 

2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 2 3 2.5 3 75 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2 2 75 

กีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

3.5 3.5 3 3 4 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3 4 4 3.5 95 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.5 75 



65 
ประเด็นพิจารณาย่อย ๖) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชีพ 
ค าอธิบายรายประเด็นพิจารณา ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและ

บริการทางการศึกษาติดตาม
การศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.3 
และม.6 

แบบฟอร์มการติดตามผล
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีนาคม- 
เมษายน 

งานแนะแนวและ
บริการทาง
การศึกษา 

2 ท าการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ 

แบบสรุปรายงานการติดตามผล
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 เมษายน -
พฤษภาคม 

งานแนะแนวและ
บริการทาง
การศึกษา 

 
 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานแนะแนวและบริการทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียน ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียน ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ดีเลิศ 

ผู้เรียน ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ดี 

ผู้เรียน ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๕๐ - ๕๙  ปานกลาง 

ผู้เรียน ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  ก าลังพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
แบบฟอร์มการติดตามผลการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นของผู้เรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ......................... 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด......................................มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ส าเร็จ 

การศึกษา 
ไม่ส าเร็จ 
การศึกษา 

กรณีศึกษาต่อ กรณีไม่ศึกษาต่อ หมายเหตุ 

โรงเรียน
กีฬา 

สถาบันอ่ืน  
(ระบุสถาบัน) 

ประกอบ 
อาชีพ 

กรณีอื่นๆ  
(ระบุ) 

  

      

๑                   

๒                   

๓                   

๔                   

๕                   

๖                   

๗                   

๘                   

๙                   

๑๐                   

๑๑                   

๑๒                   

๑๓                   

๑๔                   

๑๕                   

รวม (คน)               

รวม (ร้อยละ)               

          

ลงช่ือ...............................................  ลงช่ือ.................................................. 
    (...............................................)        (..................................................) 

   หัวหน้างานแนะแนว        รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
            ............/.............../..............                                             ............/.............../.............. 
 
 
 

 

 

 

 



68 
แบบฟอร์มการติดตามผลการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นของผู้เรียน  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจ าปีการศึกษา ......................... 
 

    โรงเรียนกีฬาจังหวัด....................................มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ส าเร็จ 

การศึกษา 
ไม่ส าเร็จ 
การศึกษา 

กรณีศึกษาต่อ กรณีไม่ศึกษาต่อ หมายเหตุ 

โรงเรียน
กีฬา 

สถาบันอ่ืน  
(ระบุสถาบัน) 

ประกอบ 
อาชีพ 

กรณีอื่นๆ  
(ระบุ) 

  

      

๑                   

๒                   

๓                   

๔                   

๕                   

๖                   

๗                   

๘                   

๙                   

๑๐                   

๑๑                   

๑๒                   

๑๓                   

๑๔                   

๑๕                   

รวม (คน)               

รวม (ร้อยละ)               

          

ลงช่ือ...............................................  ลงช่ือ.................................................. 
    (...............................................)        (..................................................) 

   หัวหน้างานแนะแนว        รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
            ............/.............../..............                                             ............/.............../.............. 
 
 
 

 

 

 



69 
แบบสรุปผลการรายงาน 

การติดตามผลการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นของผู้เรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด …………………........................................................……… 
ค าชี้แจง  สรุปจ ำนวนผู้เรียนที่ได้จำกแบบบันทึกผลการประเมินในรำยงำนกำรติดตำมผลกำรศึกษำต่อใน 
            ระดับชั้นที่สูงขึ้นของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ในแต่ละ  
            ระดับชั้น 

************************************* 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)      
ร้อยละ      

 

 

    ลงชื่อ..........................................................................                                      ลงชื่อ.................................................................. 

      (……………………………………………………….)                              (…………………………………………………..) 
            หัวหน้างานแนะแนว                                                    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

               ............/.............../..............                                             ............/.............../.............. 
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ประเด็นพิจารณา  1.2 คณุลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ตัวบ่งชี ้ ผลประเมินตนเองเรื่องคุณลักษณะของกำรเป็นนักกีฬำที่ดี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผู้เรียนรู้หลักโภชนำกำร ละเว้นยำเสพติดและอบำยมุข พักผ่อนให้เพียงพอ เคำรพ เชื่อฟังผู้
ฝึกสอน ขยัน ตั้งใจฝึกซ้อม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ มีควำมสำมัคคีรักเพ่ือนพ้อง มีสัมมำคำรวะ มีเหตุผล  
รับฟังค ำแนะน ำของผู้อ่ืน มีควำมเสียสละ รักชื่อเสียงของประเทศชำติ เป็นผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและเป็นผู้ชมที่ดี 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ครูผู้สอนวิชำเพ่ิมเติม สำระกีฬำ

เพ่ือควำมเป็นเลิศ ให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง เรื่อง คุณลักษณะ
ของกำรเป็นนักกีฬำที่ดี โดยใช้แบบ
ประเมินตนเองเรื่องคุณลักษณะ
ของกำรเป็นนักกีฬำที่ดี 

- แบบประเมินตนเอง เรื่อง
คุณลักษณะของกำรเป็น
นักกีฬำที่ดี 
 

ภำคเรียน 
ที่ ๒ 

- ผู้เรียน 
- ครูผู้สอนวิชำ
เพ่ิมเติม สำระ
กีฬำเพ่ือควำม
เป็นเลิศ 

๒ ครูผู้สอนวิชำเพ่ิมเติม สำระกีฬำ
เพ่ือควำมเป็นเลิศ สรุปผลกำร
ประเมินตนเอง เรื่อง คุณลักษณะ
ของกำรเป็นนักกีฬำที่ดี ตำมแบบ
สรุปผลกำรประเมิน 

- แบบสรุปกำรประเมินตนเอง 
เรื่อง คุณลักษณะของกำรเป็น
นักกีฬำที่ดี 

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำงานส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา 
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แบบประเมินตนเอง 

เร่ือง คุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี 

ชื่อ-สกุล...................................................................................  ระดับชั้น...................................... เลขที.่............ 

ชนิดกีฬา..................................................... 

ค าชี้แจง 
 ๑. กำรประเมิน คุณลักษณะของกำรเป็นนักกีฬำที่ดี มีรำยกำรประเมินทั้งหมด ๔ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยพิจำรณำแต่ละองค์ประกอบของคุณลักษณะของกำรเป็นนักกีฬำที่ดีของตนเอง 
และท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง 
 ๒. เกณฑ์กำรประเมิน 

 ผู้เรียนสังเกตพฤติกรรมของตนเอง แล้วบันทึกระดับคะแนนคุณลักษณะของกำรเป็นนักกีฬำที่
ดี โดยให้ค่ำคะแนน ดังนี้ 

  น้อย    ให้ค่ำคะแนน เท่ำกับ  ๑ 
  ค่อนข้ำงน้อย   ให้ค่ำคะแนน เท่ำกับ  ๒ 
  ปำนกลำง   ให้ค่ำคะแนน เท่ำกับ  ๓ 
  ค่อนข้ำงมำก   ให้ค่ำคะแนน เท่ำกับ  ๔ 
  มำก    ให้ค่ำคะแนน เท่ำกับ  ๕ 

 

 ๓. เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙๑ - ๑๐๐ คะแนน ยอดเยี่ยม 
๘๑ - ๙๐  คะแนน ดีเลิศ 
๗๑ - ๘๐ คะแนน ดี 
๖๑ - ๗๐ คะแนน ปานกลาง 
๐  - ๖๐  คะแนน ปรับปรุง 
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ข้อ องค์ประกอบของคุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ สมรรถภาพ      
 
 
 
 

๑.๑) รู้จักวิธีกำรเล่นในกีฬำของตนเอง      
๑.๒) รู้จุดอ่อน - จุดแข็ง รู้จักวิธีปรับปรุงกำรเล่น 
       ของตนเองให้ดีขึ้น 

     

๑.๓) กำรดูแลรักษำสภำพร่ำงกำยตนเอง      
๒ สุขอนามัย      
 
 
 

๒.๑) รับประทำนอำหำรสะอำดถูกหลักอนำมัย      
๒.๒) ละเว้นสำรเสพติดและอบำยมุข       
๒.๓) พักผ่อนให้เพียงพอ       

๓ การปฏิบัติตนต่อผู้ฝึกสอน      

 

๓.๑) กำรเป็นผู้รับฟังที่ดี และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ 
       ของผู้ฝึกสอน 

     

๓.๒) ขยันและตั้งใจฝึกซ้อม       
๓.๓) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ      
๓.๔) มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย      

๔ นักกีฬา      

 
 
 
 

๔.๑) มีควำมสำมัคคีและรักเพ่ือนพ้อง       
๔.๒) มีเหตุผล รับฟังค ำแนะน ำของผู้อ่ืน       
๔.๓) รู้จักตนเอง มีสัมมำคำรวะ และเคำรพกฎ กติกำ      
๔.๔) มีควำมเสียสละ รักชื่อเสียงของประเทศชำติ       
๔.๕) มีควำมเชื่อม่ันในควำมสำมำรถของตนเอง      
๔.๖) มีควำมกระตือรือร้น และมุ่งมั่นอย่ำงชัดเจน      
๔.๗) มีควำมอดทน กล้ำหำญ และมีควำมสำมำรถใน 
       กำรควบคุมอำรมณ์ 

     

๔.๘) รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย      
๔.๙) เป็นผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและเป็นผู้ชมที่ดี      
๔.๑๐) กำรจดบันทึก/ประเมินกำรฝึกซ้อมหรือแข่งขัน       

คะแนนรวม      

คะแนนรวม  

 
 

     ลงชื่อ..........................................................................                               ลงชื่อ.......................................................................... 

          (……………………………………………………….)                                    (…………………………………………………..) 
                        ผู้เรียน                                                          ผู้ฝึกสอนกฬีา............................. 

               ............/.............../..............                                             ............/.............../.............. 
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แบบสรุปผลการประเมินตนเอง 
เร่ือง คุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี 

ชนิดกีฬา............................................... 

ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับ 
ชั้น 

คะแนน
รวม 

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม (คน)        
ร้อยละ        

 

     ลงชื่อ..........................................................................                           ลงชื่อ......................................................................... 

(……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………..) 
           ผู้ฝึกสอนกีฬา.............................                                         รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากีฬา 
               ............/.............../..............                                             ............/.............../.............. 

 
 
 
 
 
 

ครูผูส้อนวิชำเพิ่มเตมิ 
สำระกีฬำเพื่อควำมเป็นเลศิ 
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แบบสรุปผลการประเมินตนเอง 

เร่ือง คุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด.....................................................................................ระดับชั้น......................................... 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชนิดกีฬา 
คะแนน
รวม 

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ปรับปรุง 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม (คน)        
ร้อยละ        

 

     ลงชื่อ..........................................................................                           ลงชื่อ......................................................................... 

(……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………..) 
           หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา                                   รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากีฬา 
               ............/.............../..............                                             ............/.............../.............. 
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แบบสรุปผลการประเมินตนเอง 

เร่ือง คุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด................................................................................ปีการศึกษา......................................... 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)       
ร้อยละ       

 

     ลงชื่อ..........................................................................                           ลงชื่อ......................................................................... 

(……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………..) 
         หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา                                    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากีฬา 
               ............/.............../..............                                             ............/.............../.............. 
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ประเด็นพิจารณาย่อย 2) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมของชาติและ

พระมหากษัตริย์ 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจ าชั้น 

๒ กิจกรรม 
วันส าคัญทางศาสนา 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

3 โครงการอนุรักษ์ 
สืบสานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความ
ภูมิใจใน 
ท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

4 กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการฝ่าย
กิจการนักเรียน 
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ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 กิจกรรมวันไหว้ครู 

 
1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

6 กิจกรรมวันภาษาไทย/ 
วันสุนทรภู ่
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม 

7 กิจกรรมจิตสังคม  
จิตสาธารณะ  
 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

8 กิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

9 กิจกรรมส่งเสริม 
ประชาธิปไตยใน 
โรงเรียน 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียนเป็น  
รายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักเรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วม 
โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นความเป็น
ไทย ๙ กิจกรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
เกี่ยวกับความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
ความเป็นไทย 
๘ กิจกรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
เกี่ยวกับความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
ความเป็นไทย 
๗ กิจกรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
ความเป็นไทย ๖ 
กิจกรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
ความเป็นไทยไม่
น้อยกว่า 
๕ กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
แบบบันทึก 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……../……… 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วม 
ก าหนดให้   1 หมายถึง กิจกรรมของชาติและพระมหากษัตริย์        
 2 หมายถึง กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา                  
 3 หมายถึง โครงการอนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 4 หมายถึง กิจกรรมประเพณีลอยกระทง   
 5 หมายถึง กิจกรรมวันไหว้ครู 
 6 หมายถึง กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ 
 7 หมายถึง กิจกรรมจิตสังคม จิตสาธารณะ 
 8 หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 9 หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

 

 

   ลงชื่อ..........................................................................                               ลงชื่อ.................................................................. 

        (……………………………………………………….)                                       (………………………………………………..) 
                   ครูประจ าชั้น                                                    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
               ............/.............../..............                                             ............/.............../.............. 

            

   
 

 

 

 

เลข
ที ่

ชื่อ-สกุล 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรมที่
เข้าร่วม 

ระดับ
คุณภาพ หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    
              
              
              
              

รวม             
ร้อยละ             
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ตัวอย่าง 

แบบบันทึก 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑/๑ 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วม 
ก าหนดให้      1 หมายถึง กิจกรรมของชาติและพระมหากษัตริย์        
 2 หมายถึง กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา                  
 3 หมายถึง โครงการอนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 4 หมายถึง กิจกรรมประเพณีลอยกระทง   
 5 หมายถึง กิจกรรมวันไหว้ครู 
 6 หมายถึง กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ 
 7 หมายถึง กิจกรรมจิตสังคม จิตสาธารณะ 
 8 หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 9 หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

 

 

 ลงชื่อ        สุข     สบายใจ                                                           ลงชื่อ      สวัสดี   เช้าแล้ว 

 (……นาย......สุข....สบายใจ………..…)                                           (………นาย....สวัสดี.....เชา้แล้ว………..) 
                 ครูประจ าชั้น ม.1                                             รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
                 23/ก.พ./๒๕๖๕                                                          23/ก.พ./๒๕๖๕                     

 
 
 
 

เลข
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
โครงการ/กิจกรรม จ านวน

กิจกรรม 
ที่เข้าร่วม 

ระดับ
คุณภาพ หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

๑ เด็กหญิง รัชณีวรรณ์ สันตวงศ์          ๙ ดีเยี่ยม  
๒ เด็กหญิง ดวงตา เหมาเพชร          ๘ ดีมาก  
๓ เด็กหญิง เนาวรัตน์ สมพร          ๘ ดีมาก  
๔ เด็กหญิง รอพีอะห์ ดือราแม          ๘ ดีมาก  
๕ เด็กหญิง กรรณิกา พลสันต์          ๘ ดีมาก  
๖ เด็กหญิง ยุวด ีสมขันตรี          ๘ ดีมาก  
๗ เด็กหญิง ธนิดา จ าป ี          ๗ ด ี  

รวม ๕ ๖ ๗ ๗ ๗ ๖ ๗ ๗ ๖ ๕๖   
ร้อยละ ๓๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๘๙   



81 
แบบสรุปผลการประเมิน 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด…………………………………….. 

ล าดับ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
        
        
        
        
        
        

รวม       
ร้อยละ       

 

 

  ลงช่ือ………………………………………       ลงช่ือ…………………………………………    
      (…………………………………………)                                               (…………………………………………) 
   หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
       ............/.............../..............                                                   ............/.............../.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
ตัวอย่าง 

แบบสรุปผลการประเมิน 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

ล าดับ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
๑ ม.๑/๑ ๗ ๑ ๕ ๑   
๒ ม.๑/๒ ๗ ๑ ๕ ๑   
๓ ม.๒/๑ ๗ ๑ ๕ ๑   
๔ ม.๒/๒ ๗ ๑ ๕ ๑   
๕ ม.๓/๑ ๗ ๑ ๕ ๑   
๖ ม.๓/๒ ๗ ๑ ๕ ๑   
๗ ม.๔/๑ ๗ ๑ ๕ ๑   
๘ ม.๔/๒ ๗ ๑ ๕ ๑   
๙ ม.๕/๑ ๗ ๑ ๕ ๑   

๑๐ ม.๕/๒ ๗ ๑ ๕ ๑   
๑๑ ม.๖/๑ ๗ ๑ ๕ ๑   
๑๒ ม.๖/๒ ๗ ๑ ๕ ๑   

รวม ๘๔ ๑๒ ๖๐ ๑๒ - - 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๔.๒๘ ๗๑.๔๒ ๑๔.๒๘ - - 

 

  ลงช่ือ       ชอบ  ท าดี                         ลงช่ือ      รกั     เรียนดี    
        (……นาย…ชอบ…ท าดี……)                                                  (……นาย…รัก…เรียนดี………) 
   หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   
               23/ก.พ./๒๕๖๕                                                            23/ก.พ./๒๕๖๕           
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ประเด็นพิจารณา ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียนเป็น
รายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒ กิจกรรมแนะแนว 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียนเป็น
รายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น 
 

3 กิจกรรมชุมนุม 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียนเป็น 
รายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น 
 

๔ กิจกรรมกีฬาสี 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจใน 
ท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียนเป็นราย
ระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๕ กิจกรรมแผน 

เผชิญเหตุ 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความ 
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
ผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น
ฝ่ายวิชาการ 
2.หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

6 กิจกรรมพ่ีรับน้อง 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น
ฝ่ายวิชาการ 
2.หัวหน้ากิจกรรม 

7 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น
ฝ่ายวิชาการ 
2.หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

8 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 
พ่ีน้อง 
 
 

1. โครงการ/ กิจกรรม  
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปผลการประเมินความ 
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
ผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ครูประจ าชั้น
ฝ่ายวิชาการ 
2.หัวหน้ากิจกรรม
และนันทนาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 



85 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักเรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วม 
โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นความเป็น
ไทย ๗ กิจกรรม
ขึ้นไป 

ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
เกี่ยวกับความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
ความเป็นไทย 
๖ กิจกรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นความเป็น
ไทย ๕ กิจกรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นความเป็น
ไทย ๔ กิจกรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
ความเป็นไทยไม่
น้อยกว่า 
๓ กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



86 
แบบบันทึก 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……../……… 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วม 
ก าหนดให้  1 หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน        
 2 หมายถึง กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
 3 หมายถึง กิจกรรมแนะแนว 
 4 หมายถึง กิจกรรมชุมชน   
 5 หมายถึง กิจกรรมกีฬาสี 
 6 หมายถึง กิจกรรมแผนเผชิญเหตุ 
 7 หมายถึง กิจกรรมพ่ีรับน้อง 
 8 หมายถึง กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง    

 

 

   ลงชื่อ..........................................................................                               ลงชื่อ.................................................................. 

    (……………………………………………………….)                                       (………………………………………………..) 
                   ครูประจ าชั้น                                                 หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

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

            

 
                   

   
 

 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรมที่
เข้าร่วม 

ระดับ
คุณภาพ หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8    
             
             
             
             

รวม            
ร้อยละ            



87 
แบบสรุปผลการประเมิน 

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด…………………………………….. 

ล าดับ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ 
        
        
        
        
        
        

รวม       
ร้อยละ       

 

 

  ลงช่ือ………………………………………       ลงช่ือ…………………………………………    
      (…………………………………………)                                               (…………………………………………) 
   หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

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

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
ประเด็นพิจารณาย่อย ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ตัวบ่งชี ้ ผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สมรรถภำพทำงกำย (physical fitness) หมำยถึงสภำวะของร่ำงกำยที่อยู่ในสภำพที่ดีเพ่ือ
ช่วยให้บุคคลสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดอัตรำเสี่ยงของปัญหำสุขภำพ ที่เป็นสำเหตุจำกกำรออก
ก ำลังกำย สร้ำงควำมสมบูรณ์และแข็งแรงของร่ำงกำยในกำรเข้ำร่วม  กิจกรรมกำรออกก ำลังกำยได้อย่ำง
หลำกหลำย บุคคลที่มีสมรรถภำพทำงกำยดีจะสำมำรถปฏิบัติ กิจต่ำงๆในชีวิตประจ ำวันกำรออกก ำลังกำย 
กำรเล่นกีฬำ และกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงดีสมรรถภำพทำงกำย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาสตร์

การกีฬา ด าเนินการ
ทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย ของนักเรียน แบบบันทึกผลการ

ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  

(กรมพลศึกษา) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
ภาคเรียนที่ ๒ 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
วิทยาสตร์การกีฬา 

2 เจ้าหน้าที่จากศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประเมินผลโดยเทียบกับ
เกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
 

3 สรุปและรายงานผลการ
ทดสอบร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 

แบบสรุปรายงานผล
การทดสอบ 

ภาคเรียน ๒ 

ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิทยำสตร์กำรกีฬำ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



89 
เกณฑก์ารทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน  

นักเรียนชาย อายุ ๑๓ ปี 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ า  ต่ ามาก  
1. วิ่ง 50 เมตร (นาที) 7.77 ลงมา 7.78-8.31 8.32-9.38 9.39-9.91 9.92 ขึ้นไป 
2. ยืนกระโดดไกล    
(เซนติเมตร) 

196 ขึ้นไป 185-195 163-184 152-162 151 ลงมา 

3. แรงบีบมือท่ีถนัด 
(กิโลกรัม) 

30.8 ขึ้นไป 27.6-30.7 20.9-27.5 17.6-20.8 17.5 ลงมา 

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที 
(ครั้ง) 

28 ขึ้นไป 26-27 20-25 18-19 17 ลงมา 

5. ดึงข้อราวเดียว (ครั้ง) 7 ขึ้นไป 6 2-5 1 0 
6. วิ่งเก็บของ (วินาที) 10.97  

ลงมา 
10.98-
11.48 

11.49-12.50 12.51-
13.01 

13.02 ขึ้นไป 

7. วิ่ง 1000 เมตร 
(นาที) 

4.33 ลงมา 4.38-5.00 5.01-5.57 5.58-6.25 6.26 ขึ้นไป 

8. งอตัวข้างหน้า 
(เซนติเมตร) 

11.6 ขึ้นไป 9.1-11.5 3.9-9.0 1.3-3.8 1.2 ลงมา 

นักเรียนหญิง อายุ ๑๓ ปี 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ า  ต่ ามาก  
1. วิ่ง 50 เมตร (นาที) 8.74 ลงมา 8.75-9.39 9.40-10.69 10.70-

11.34 
11.35 ขึ้นไป 

2. ยืนกระโดดไกล  
(เซนติเมตร) 

166 ขึ้นไป 157-165 137-156 128-136 127 ลงมา 

3. แรงบีบมือท่ีถนัด 
(กิโลกรัม) 

26.8 ขึ้นไป 24.3-26.7 19.4-24.2 17.0-19.3 16.9 ลงมา 

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที  
(ครั้ง) 

22 ขึ้นไป 19-21 14-18 11-13 10 ลงมา 

5. งอแขนห้อยตัว  
(วินาที) 

10.40  
ขึ้นไป 

7.77-
10.39 

2.50-7.76 0.14-2.49 0.13 ลงมา 

6. วิ่งเก็บของ (วินาที) 12.19  
ลงมา 

12.20-
12.77 

12.78-13.95 13.96-
14.53 

14.54 ขึ้นไป 

7. วิ่ง 800 เมตร (นาที) 4.25 ลงมา 4.26-4.54 4.55-5.53 5.54-6.22 6.23 ขึ้นไป 
8. งอตัวข้างหน้า 
(เซนติเมตร) 

12.3 ขึ้นไป 9.5-12.2 3.9-9.4 1.2-3.8 1.1 ลงมา 
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นักเรียนชายอายุ 14 ปี 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ า  ต่ ามาก  
1. วิ่ง 50 เมตร (นาที) 7.39 ลงมา 7.40-7-94 7.95-9.05 9.06-9.60 9.61 ขึ้นไป 
2. ยืนกระโดดไกล  
(เซนติเมตร) 

207 ขึ้นไป 195-206 171-194 159-170 158 ลงมา 

3. แรงบีบมือท่ีถนัด 
(กิโลกรัม) 

36.8 ขึ้นไป 33.2-36.7 25.9-33.1 22.3-25.8 22.2 ลงมา 

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที  
(ครั้ง) 

28 ขึ้นไป 26-27 21-25 19-20 18 ลงมา 

5. ดึงข้อราวเดียว (ครั้ง) 8 ขึ้นไป 7 3-6 2 1 
6. วิ่งเก็บของ (วินาที) 10.85  

ลงมา 
10.86-
11.34 

11.35-12.33 12.34-
12.82 

12.83 ขึ้นไป 

7. วิ่ง 1000 เมตร 
(นาที) 

4.21 ลงมา 4.22-4.48 4.49-5.42 5.43-6.8 6.09 ขึ้นไป 

8. งอตัวข้างหน้า 
(เซนติเมตร) 

13.1 ขึ้นไป 10.3-13.0 4.610.2 1.8-4.5 1.7 ลงมา 

 

นักเรียนหญิงอายุ  14  ปี 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ า  ต่ ามาก  
1. วิ่ง 50 เมตร (นาที) 8.72 ลงมา 8.73-9.34 9.35-10.58 10.59-

11.19 
11.20 ขึ้นไป  

2. ยืนกระโดดไกล  
(เซนติเมตร) 

168 ขึ้นไป 158-167 139-157 129-138 128 ลงมา 

3. แรงบีบมือท่ีถนัด 
(กิโลกรัม) 

28.2 ขึ้นไป 25.9-28.1 21.2-25.8 18.9-21.1 18.8 ลงมา 

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที  
(ครั้ง) 

21 ขึ้นไป 19-20 14-18 11-13 10 ลงมา 

5. งอแขนห้อยตัว  
(วินาที) 

10.04  
ขึ้นไป 

7.51-
10.03 

2.44-7.50 0.09-2.43 0.08 ลงมา 

6. วิ่งเก็บของ (วินาที) 12.24  
ลงมา 

12.25-
12.79 

12.80-13.90 13.91-
14.45 

14.46 ขึ้นไป 

7. วิ่ง 800 เมตร (นาที) 4.24 ลงมา 4.25-4.51 4.52-5.45 5.56-6.12 6.13 ขึ้นไป 
8. งอตัวข้างหน้า 
(เซนติเมตร) 

13 ขึ้นไป 10.3-12.9 4.8-10.2 2.0-4.7 1.9 ลงมา 
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นักเรียนชายอายุ  15-18  ปี 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ า  ต่ ามาก  
1. วิ่ง 50 เมตร (นาที) 7.10 ลงมา 7.11-7.64 7.65-8.72 8.73-9.25 9.26 ขึ้นไป 
2. ยืนกระโดดไกล 
(เซนติเมตร) 

221 ขึ้นไป 208-220 183-207 170-182 162 ลงมา 

3. แรงบีบมือท่ีถนัด 
(กิโลกรัม) 

41.0 ขึ้นไป 37.4-40.9 30.3-37.3 26.3-30.2 26.7 ลงมา 

4. ลุก-นั่ง 30 (วินาที) 29 ขึ้นไป 27-28 22-26 20-21 19 ลงมา 
5.  ดึงข้อราวเดี่ยว  
(ครั้ง) 

9 ขึ้นไป 8 4-7 2-3 1 ลงมา 

6. วิ่งเก็บของ (วินาที) 10.55  
ลงมา 

10.56-
11.03 

11.04-12.00 12.01-
12.48 

12.49 ขึ้นไป 

7. วิ่ง 1000 เมตร  
(นาที) 

4.15 ลงมา 4.16-4.40 4.41-5.32 5.33-5.57 5.58 ขึ้นไป 

 

นักเรียนหญิงอายุ 15-18 ปี 

รายการ 
ระดับคุณภาพ  

ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ า  ต่ ามาก  
1. วิ่ง 50 เมตร (นาที) 8.87 ลงมา 8.88-9.52 9.53-10.82 10.83-

11.46 
11.47 ขึ้นไป 

2. ยืนกระโดดไกล 
(เซนติเมตร) 

169 ขึ้นไป 159-168 138-158 128-137 127 ลงมา 

3. แรงบีบมือท่ีถนัด 
(กิโลกรัม) 

29 ขึ้นไป 28.0-28.9 22.3-27.9 20.0-22.2 19.9 ลงมา 

4. ลุก-นั่ง 30 (วินาที) 21 ขึ้นไป 19-20 14-18 12-3 11 ลงมา 
5. งอแขนห้อยตัว 
(วินาที) 

10.32  
ขึ้นไป 

7.63-
10.31 

2.24-7.62 0.45-2.23 0.44 ลงมา 

6. วิ่งเก็บของ (วินาที) 10.55  
ลงมา 

12.24-
12.83 

12.84-14.03 14.04-
14.62 

14.63 ขึ้นไป   

7. วิ่ง 1000 เมตร  
(นาที) 

4.15 ลงมา 4.30-4.56   4.57-5.21  5.22-6.18   6.19 ขึ้นไป  

8. งอตัวข้างหน้า  
(เซนติเมตร) 

14.7 ขึ้นไป 11.2-14.1 5.2-11.1 2.3-5.1 2.2 ลงมา   

 
 
 
 

 



92 
แบบบันทึก 

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน 
 ชื่อ-สกุล....................................................................ชนิดกฬีา........................ระดับชั้น..................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด.........../............../.............. อายุ.................. ปี .................... เดือน ......................... 
 โรคประจ าตัว (ถ้ามีโปรดระบุ)........................................................................................... ................ 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ระดับคุณภาพ 
1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)   
2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)   
3. แรงบีบมือท่ีถนัด (กิโลกรัม)   
4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)   
5. ดึงข้อราวเดียว ช (ครั้ง) 
   งอแขนห้อยตัว ญ (วินาที) 

  
  

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)   
7. วิ่ง 1000 เมตร (นาที)   
8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)   

รวม   
เฉลี่ย   

 
                                                                  ลงช่ือ............................................................. 

                                                                           เจ้าหน้าที่ทดสอบ 
                                                                  วันที่ท าการทดสอบ........../............../............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
แบบสรุปผลการประเมิน 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด................................................ระดับชั้น...........................ปีการศึกษา.............................. 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชนิดกีฬา 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม (คน)       
ร้อยละ       

 
 

     ลงชื่อ..........................................................................                           ลงชื่อ......................................................................... 

           (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………..) 
           เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา                                      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากีฬา 
                 ............./............../............               ............./............../............ 
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แบบสรุปผลการประเมิน 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด................................................................................ปีการศึกษา......................................... 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑       
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒       
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑       
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒       
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑       
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒       
๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑       
๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒       
๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑       

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒       
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       
๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒       

รวม (คน)       
ร้อยละ       

 
 

     ลงชื่อ..........................................................................                           ลงชื่อ......................................................................... 

           (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………..) 
           เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา                                      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากีฬา 
                 ............./............../............               ............./............../............ 
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ตัวบ่งชี ้ ค่ำดัชนีมวลกำยเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การค านวณค่าดัชนีมวลกาย นอกจากเราได้ทราบถึงรูปร่างและสัดส่วนแล้ว ยังท าให้เรา
ทราบถึงความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ได้จริงหรือ แล้วค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวบ่งชี้อะไรได้บ้าง จะมาไขค าตอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BMI คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานเพ่ือประเมิน
สภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ าหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่  ค่า BMI สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพ่ือระบุผู้ที่มีน้ าหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานใน
ผู้ใหญ่ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปค่า BMI ค านวณจาก ค่าของน้ าหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็น
เมตร ยกก าลัง 2 และแสดงในหน่วย กก./ม2 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เจ้าหน้าที่งานพยาบาล 

ด าเนินการ วัดค่าดัชนีมวล
กาย (Body Mass Index : 
BMI)  ของนักเรียน 

แบบบันทึกค่าดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index : BMI) 

ปีการศึกษา 
ละ ๒ ครั้ง  

ภาคเรียนละ  
๑ ครั้ง 

งำนพยำบำล 

2 เจ้าหน้าที่งานพยาบาล 
ประเมินผลโดยเทียบกับ
เกณฑ์ของ ส านักงาน
ส่งเสริมสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 

3 สรุปและรายงานผลการวัด
ค่าดัชนีมวลกาย (Body 
Mass Index : BMI) ของ
นักเรียน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

แบบสรุปรายงานค่าดัชนี
มวลกาย (Body Mass 
Index : BMI) 

ภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

 
ผู้รับผิดชอบตัว งำนพยำบำล 
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เกณฑ์มาตรฐานเทียบค่าดัชนีมวลกายส าหรับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี) 

อาย/ุปี 

เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนมีวลกาย (Body Mass Index : BMI) / (กิโลกรัม / เซนติเมตร) 
เพศชาย เพศหญิง 

ผอม
มาก 

ผอม สมส่วน ท้วม อ้วน 
ผอม
มาก 

ผอม สมส่วน ท้วม อ้วน 

13 12.02  
ลงมา 

12.03 - 
17.42 

17.43-
21.60 

21.61-
25.76 

25.77 
ขึ้นไป 

12.74 
ลงมา 

12.75-
17.36 

17.37-
21.64 

21.65-
25.85 

25.86 
ขึ้นไป 

14 12.53 
ลงมา 

12.54 - 
17.65 

17.66-
21.95 

21.96-
26.26 

26.27 
ขึ้นไป 

13.19 
ลงมา 

13.20-
18.05 

18.06-
22.93 

22.94-
26.91 

26.92 
ขึ้นไป 

15 12.72 
ลงมา 

12.73 - 
18.65 

18.66-
23.24 

23.25-
27.41 

27.42 
ขึ้นไป 

13.65 
ลงมา 

13.66-
19.65 

19.66-
23.80 

23.81-
27.89 

27.90 
ขึ้นไป 

16 13.30 
ลงมา 

13.31 - 
18.57 

18.58-
23.60 

23.61-
28.20 

28.21 
ขึ้นไป 

13.88 
ลงมา 

13.89-
20.06 

20.07-
24.34 

24.35-
28.47 

28.48 
ขึ้นไป 

17 13.88 
ลงมา 

13.89 - 
19.06 

19.07-
23.87 

23.88-
28.69 

28.70 
ขึ้นไป 

13.92 
ลงมา 

13.93-
19.81 

19.82-
24.44 

24.45 
-28.91 

28.92 
ขึ้นไป 

18 13.97 
ลงมา 

13.98 - 
18.97 

18.98-
23.86 

23.87-
28.73 

28.74 
ขึ้นไป 

14.18 
ลงมา 

14.19-
19.85 

19.86-
24.62 

24.63-
29.40 

29.41 
ขึ้นไป 
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แบบบันทึกดัชนมีวลกาย (Body Mass Index : BMI) 

นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด......................................ระดับชั้น................ภาคเรียน.........ปีการศึกษา................ 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชนิดกีฬา อายุ น้ าหนัก 

(Weight) 
ส่วนสูง 

(Height) 
ดัชนีมวลกาย 

(BMI) 
หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
สูตรค านวณดัชนีมวลกาย (BMI) =  น้ าหนักตัว (กิโลกรัม)  
                   ส่วนสูง (เมตร)2 
 
 
     ลงชื่อ..........................................................................                           ลงชื่อ......................................................................... 

           (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………..) 
                   เจ้าหน้าที่งานพยาบาล                                         รองผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
                 ............./............../............             ............./............../............ 
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ที่ปรึกษา 
 ๑. นำยปริวัฒน์ วรรณกลำง  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
 ๒. ผศ.มำนะ ภู่หล ำ    รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ฝ่ำยวิชำกำร 
 
วิทยากร  
 ๑. นำยณภัทร ศรีละมัย   ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
      กำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
 ๒. นำงสำวชยำกำนต์ เปี่ยมถำวรพจน์ ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
๓. ดร.อังค์วรำ วงษ์รักษำ   อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม   

      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
๔. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ  คณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
๕. นำยธัญญำ เรืองแก้ว   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำนคณะกรรมกำร

      กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

คณะท างาน 
๑. ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ ์   ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมวิชำกำรโรงเรียนกีฬำ 
๒. ดร.บงกชกร ทองสุข   ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๓. ผศ.ว่ำที่ ร.ต.วิสุทธิ์ ปำนะกูล  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับข้ันพ้ืนฐำน 
 ๔. นำงอรวรรณ อรุณวิภำส  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๕. นำงสำวพัชรศิฐี บุทธนำ  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๖. นำงสำวฑิฆัมพร บัวนำค  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๗. นำงสำวรัตติยำกร ประอำง  นักวิชำกำรศึกษำ  
 ๘. นำยพีพัฒน์ หงษ์ไทย   นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๙. นำงสำวสรตรำ อุตมอ่ำง  นักวิชำกำรศึกษำ 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  ๑. นำงรพีพร ศรีไสว   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น  
  ๒. ดร.อุไรวรรณ หว่องสกุล  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
  ๓. นำยสวิง หน่อแก้ว   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
  ๔. นำงสำววนิดำ พูลสุด   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง  
  ๕. นำยมนูศักดิ์ บุญมี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง   
  ๖. นำยจักรภัทร โยวำศรี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๗. นำงสำวปิ่นอุมำ ศิริวำริน   โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
  ๘. นำงสำวปิยนุช ใจมั่น   โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๙. นำยตฤณมัย เรืองศรี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 
  ๑๐. นำงสำววัลลภำ โนนทิง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น 
  ๑๑. นำงสำวภัทรวรินทร์ มูลพันธ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
  ๑๒. นำยจันทร์มำฆะ จิตต์ภำวนำ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 
  ๑๓. นำงชนิดำ สำโยธำ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
  ๑๔. นำงสำวกิ่งแก้ว ไทรทอง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  ๑๕. นำงสำวอุษณี เฉลยจิตร  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง 
  ๑๖. นำงสำวสรตรำ อุตมอ่ำง  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
  ๑๗. นำยพีพัฒน์ หงษ์ไทย   นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
 
                 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  ๑. นำงสำวเยำวลักษณ์ สุริยุทธ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่  
  ๒. นำยพรชัย สุนิพันธ์    โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ๓. นางสาวบุญเนตร นาคูณ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 

  ๔. นำงสำวอำมีดะห์ ซอมอ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ 
 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๑. นำงมิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง  
  ๒. นำงศรีเมือง ทองแก้ว   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
  ๓. นำงสำวบุญรักษ์ ทำนันโต  โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง 
 ๔. นายมงคล ปะมะโน   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี  

  ๕. นำยอภิรัก สำยลุน   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี    
  ๖. นำยภำพตะวัน คุ่ยกลิ่น  โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๗. นำงสำวภัทรำ เพทำย   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
  ๘. นำงสำวฤทัยรัตน์ วัฒนไกร  โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี 
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   ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๑. นำยมนต์ชัย ปัญญุเบกษำ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์  
  ๒. นำงสำวสุจันทรำ บ ำรุง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๓. นางสาวศริญญา จันนารี  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์  
  ๔. นำงสำวฐิตยำรัตน์ บุ่งนำแซง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง  
  ๕. นำยอธิบดี ศรีเขียวพงษ์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
  ๖. นำยพลวัต  สังคะตี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑. นำยสมชัย นิธิสกุลกำญจน์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
  ๒. นำงสำวอภิชยำ หอมรวง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓. นายราชิต จันทร์เอียด   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช  

  ๔. นำงสำวสุภำวดี ธรรมประชำ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี  
  ๕. นำวสำวนริศรำ มืดนนท์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น   
  ๖. นำงสำววรำวรรณ สรำยหอม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
  ๗. นำยวิศิษฐ์วศิน แตงมีแสง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง 
  ๘. นำงสำวสรวลัย นันท์ชัย  โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 

    

  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  ๑. นำงสำววำสินี พันธุรัตน์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ  
  ๒. นำงสำวเยำวลักษณ์ ศิลำทะ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
  ๓. นำงวลัยลักษณ์ สุบินดี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๔. นำยนรวิตร์ มณีภักดี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง  
  ๕. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงรจนำ ติ๊บปะละ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง  
 ๖. นางสาวน้ าฝน บุตรเนียร   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่างทอง 
  ๗. นำงสำวรำฮำฟ อิหะโละ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  ๑. นำยชัชวำล เพ็ชรไทย   โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง  
  ๒. นำงสำวพูนสิน กุลแพง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น 
  ๓. นำงปำริชำติ ศรีรัตน์จันทร์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ 
  ๔. นำงสำวสุธำวัลย์ รุ่งเรือง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง 
  ๕. นำงสำวรัตติกำล ไวยะกำ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่   
  ๖. นำงสำวปรำรถนำ หนูกรำน  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  ๗. นำงสำวทิศำรัตน์ ผู้ประเสริฐผล  โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง 
  ๘. นำงสำวศิริรัตน์ ส ำรำญมำก  โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๙. ดร.วนิชำ ศรีตะปัญญะ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
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  ๑๐. นำงชุติกำญจน์ จันทะพำ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
  ๑๑. นำงทักษิณำ นำกำ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑๒. ผศ. ว่ำที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ ปำนะกุล ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       ระดับข้ันพ้ืนฐำน มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
 
                 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  ๑. นำงรัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี  
  ๒. นำงดวงตำ เหมำเพชร   โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๓. นำงเนำวรัตน์ สมพร   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๔. นำงสำวรอพีอะห์ ดือรำแม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ  
  ๕. นำงกรรณิกำ พลสันต์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี   
  ๖. นำงยุวดี สมขันตรี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น  
  ๗. นำงสำวธนิดำ จ ำปี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๑. นำงรัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี  
  ๒. นำงดวงตำ เหมำเพชร   โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๓. นำงเนำวรัตน์ สมพร   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๔. นำงสำวรอพีอะห์ ดือรำแม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ  
  ๕. นำงกรรณิกำ พลสันต์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี   
  ๖. นำงยุวดี สมขันตรี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น  
  ๗. นำงสำวธนิดำ จ ำปี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
                 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

  ๑. นำงประภำศรี ภู่ท้วม   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง  
  ๒. นำยอนรรฆ วรรณกลำง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง 
  ๓. นำงสำวศศิธร ลีทอง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น 
  ๔. นำยจรงค์ ชำยเกตุ    โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ 
  ๕. นำยชัยเดท จันทร์กัน   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี   
  ๖. นำยธนำรักษ์ ศิริเนำว์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
  ๗. นำยคงคำ ตำดี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 

   
 
 
 
 


