
โครงสร้างของเครื่องมือวัดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
รายละเอียดจุดเน้น : ความสามารถในการตั้งค าถาม ออกแบบวิธีการหาค าตอบ หาแหล่งวิธีการหาค าตอบ 
 จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปและเขียนรายงาน 
 

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
ตามจุดเน้น 

องค์ประกอบพฤติกรรม 
ที่ต้องการวัด 

ลักษณะ
เครื่องมือวัด 

จ านวน
ข้อ 

น้ าหนัก คะแนน 
ร้อย
ละ 

1. ตั้งค าถาม 1. การตั้งประเด็นค าถาม แบบทดสอบ
อัตนัย 

1 2 8 20 
2. ออกแบบวิธี 
 หาค าตอบ  

2. บอกวิธีการหาค าตอบ 1 2 8 20 

3. หาแหล่งวิธีการ 
 หาค าตอบจาก 
 แหล่งเรียนรู้ 
 ที่หลากหลาย  

3. ระบุแหล่งวิธีการหาค าตอบ
 ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 
 ที่หลากหลาย 

1 2 8 20 

4. สรุปและเขียน
 รายงาน 

4.1 เขียนผังมโนทัศน์จาก 
 สถานการณ์ 

1 2 8 20 

4.2 เขียนรายงาน 1 2 8 20 
รวม  5 10 40 100 
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การออกแบบการประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้ด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ชั้น 
การแสวงหา
ความรู้ด้วย

ตนเอง 

ตัวชี้วัด 
ตาม 

หลักสูตร 

สาระ 
การเรียนรู้
แกนกลาง 

สิ่งที่ต้อง
ประเมิน 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ ์

การประเมิน 

ม.2 การตั้งค าถาม 
ออกแบบ
วิธีการหา
ค าตอบ 
หาแหล่งวิธีการ
หาค าตอบจาก
แหล่งการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย
สรุปเขยีน
รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว.8.1 ม.1-3/1 
ตั้งค าถามท่ีก าหนด
ประเด็นหรือตัวแปร
ที่ส าคัญในการ
ส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจได ้
อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ 
ว.8.1 ม.1-3/4 
สร้างค าถามที่น าไปสู่
การส ารวจ ตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
และน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ หรืออธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และ 
ผลของโครงงานหรือ
ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ว.8.1 ม.1-3/9 
จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงาน และ/ 
หรืออธิบายเกี่ยวกับ 
แนวคิดกระบวนการ  
และผลของโครงงาน 
หรือช้ินงานให้ผู้อื่น 
เข้าใจ  

- การศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่
สนใจได้อยา่ง
อิสระ 
- การเขียน
รายงาน ได้แก่ 
การเขียน
รายงานจาก
แหล่งการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 

1.การตั้ง
ค าถาม 
2.การออกแบบ 
วิธีหาค าตอบ 
3.ใช้วิธีการ
ต่าง ๆ ในการ 
หาข้อมูล 
เพื่อให้ได้
ค าตอบมาก
ที่สุดจาก
แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
4.สรุปและ
เขียน
รายงาน 
 

- ครูก าหนด
ประเด็นเพื่อเป็น
แนวทางในการ
เขียนประโยค
ค าถาม 
- ใช้วิธีการต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้ข้อมูล
มากที่สุด
เกี่ยวกับค าตอบ
ของค าถาม 
- เขียนรายงาน
จากค าตอบ 
แหล่งข้อมลูตา่ง ๆ  
ที่หลากหลาย  

แบบ 
ทดสอบ
อัตนัย 

1.เกณฑ์การ
ประเมิน 
คุณภาพนักเรียน 
- ดีมาก  34 - 40 
คะแนน 
- ดี 27 - 33   
คะแนน 
- พอใช้ 20 - 26  
คะแนน 
- ปรับปรุง 0 -19 
คะแนน 
2. เกณฑ์การผ่าน 
ผู้เรยีนมีผลการ
ประเมินระดับ
คุณภาพ พอใช้ 
ขึ้นไป 
3. เกณฑ์การให้
คะแนน 
รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 
มี 4 ระดับ 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

แบบวัดคุณภาพผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ค าชี้แจง 
 ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วตอบค าถามเป็นกลุ่มๆ หรือ เป็นรายคน ตามประเด็น
ต่อไปนี้ 
 

สถานการณ์ “ โรงเรียน : ล าธาร : บริษัท” 
 

 โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งก่อตั้งมา 12 ปี มีนักเรียนตั้งแต่ ม.1-ม.6 จ านวน 3,500 คน      
เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง ระยะทาง 9 กม. พ้ืนที่รอบ
โรงเรียนเป็นที่ราบ ด้านหลังโรงเรียนมีล าธาร ชาวบ้านหาปลาในล าธารได้ทุกวัน ล าธารแห่งนี้เป็นแหล่ง      
การเรียนรู้ ได้มีการศึกษาและน าเสนอผลการเรียนรู้ เรื่อง “รักษ์ล าธาร” ต่อสาธารณชน นักเรียนได้รับรางวัล
นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น 
 เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมามีบริษัทถุงมือยางตั้งขึ้นบนพ้ืนที่ 80 ไร่ ตัดกับล าธารหลังโรงเรียนทางบริษัท ได้เข้ามา
ช่วยเหลือกิจกรรมของทางโรงเรียนเป็นอย่างดี เป็นต้นว่า อวยพรปีใหม่ สนับสนุนของขวัญในวันงานของ
โรงเรียน มอบทุนการศึกษาทุกปี ปีละ 70 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และสนับสนุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนเป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท บริษัทถุงมือแห่งนี้ได้ประกาศต่อที่ประชุมครูว่า บริษัทมีมาตรฐาน  
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
 เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ มีข้อสังเกตว่า ในบางวันปลาในล าธารหลังโรงเรียนตายลอยเป็นแพ 
บางช่วงเวลาที่นักเรียนก าลังเรียน มีลมโชยมาพร้อมกลิ่นเหม็น ซึ่งสภาพโดยทั่วไปรอบโรงเรียน ก็ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชาวบ้านด ารงชีวิตตามปกติ มีคนเริ่มจับกลุ่มวิจารณ์กันเกี่ยวกับการตายของปลา
และกลิ่นเหม็น มีคนเข้าไปสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทถุงมือยางว่า “บริษัทแอบปล่อยน้ าเสียลง   
ล าธารหรือเปล่า” แต่ได้รับการยืนยันจากประชาสัมพันธ์บริษัทว่า “บริษัทเราจะท าอย่างนั้นได้อย่างไร เพราะ
บริษัทเรามีมาตรฐาน” 
 
 

จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จากปัญหาข้างต้นให้นักเรียนตั้งค าถาม ที่นักเรียนสงสัย อย่างน้อย  3  ค าถาม    
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 
2. จากข้อ 2 ให้นักเรียนเลือกค าถามที่นักเรียนสนใจมา 1 ค าถาม แล้วบอกวิธีการหาค าตอบ          
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 

ชื่อ.......................................................เลขที่...........โรงเรียน........................................................ 



3. นักเรียนใช้เครื่องมือ ในการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งใดบ้าง 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 
.......................................................................................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................. 
4. จากข้อ 3 ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนตามหัวข้อที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 

4.1 เขียนผังมโนทัศน์จากสถานการณ์ “โรงเรียน : ล าธาร : บริษัท” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ให้นักเรียนเขียนรายงานสรุป โดยบอกถึง   ที่มาและความส าคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์, 
วิธีด าเนินการ, ผลการด าเนินงาน, สรุปผล และแหล่งอ้างอิง 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวการตอบ 
 การตอบค าถามของนักเรียนสามารถตอบได้อย่างหลากหลาย  แนวการตอบนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการ
ตรวจให้คะแนนเท่านั้น  
 ข้อ 1 ตัวอย่างปัญหาคือ 
  น้ าในล าธารมีกลิ่นเหม็นและมีปลาตายมากผิดปกติ 
  เกิดภาวะมลพิษในชุมชน 
 .............................................................ฯลฯ............................................................. 
 ข้อ 2 ตัวอย่างค าถาม 
 1) ท าไมปลาในล าธารจึงตายมากผิดปกติ 
 2) กลิ่นเหม็นที่ลอยตามลมมาจากแหล่งใด 
 3) ภาวะมลพิษท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากโรงงานถุงมือยางหรือไม่ 
 4) จะมีวิธีใดในการแก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น 
 .............................................................ฯลฯ............................................................. 
 ข้อ 3 ตัวอย่างวิธีการหาค าตอบ 
 ค าถาม : ท าไมปลาในล าธารจึงตายมากผิดปกติ 
 วิธีการหาค าตอบ 
 1) สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 2) สอบถามข้อมูลจากคนในชุมชน 
 3) สอบถามข้อมูลจากนักวิชาการ 
 4) สืบค้นจากเอกสารวิชาการ 
 .............................................................ฯลฯ.............................................................  
 ข้อ 4 ตัวอย่างค าตอบ 
 4.1 ลักษณะผังมโนทัศน์ควรเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดจากการศึกษาค้นคว้า 
ประกอบด้วย, มโนทัศน์หลัก, มโนทัศน์รอง และมโนทัศน์ย่อย โดยแสดงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับค าถามท่ีเลือก 
 

   
 
 
 



 4.2 รายงานสรุปที่เขียนต้องประกอบด้วย 
  1) ที่มาและความส าคัญของปัญหา (ควรระบุถึงสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ล าธาร 
โรงงานและสภาพทั่วไป และการที่ปลาในล าธารตาย อากาศมีกลิ่นเหม็นมีผลกระทบอย่างไรบ้าง) 
 2) วัตถุประสงค์ (ควรระบุถึงเหตุผลที่ต้องท ารายงานเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาในสถานการณ์ จ านวนวัตถุประสงค์ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) 
 3) วิธีด าเนินการ (ควรระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าท าอะไรก่อนหลังตามล าดับ
สถานที่ใด วันเดือนปีใด ท าอย่างไร  มีใครเกี่ยวข้องบ้าง) 
 4) ผลการด าเนินงาน (ควรระบุถึงผลที่ปรากฏขึ้นจริงทั้งหมดจากการด าเนินงาน ซึ่งอาจ
เป็น ผลการทดลอง, ผลการส ารวจ, ผลการสอบถาม เป็นต้น) 
 5) สรุปผล (ควรระบุถึงเหตุและผลอันเป็นข้อยุติจากผลการด าเนินงานซึ่งต้องสอดคล้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ทุกข้อ) 
 6) แหล่งอ้างอิง (ควรระบุถึงแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย น่าเชื่อถือและอ้างอิงว่า
ผู้ให้ข้อมูลคือใครซึ่งอาจเป็นบุคคล เช่น ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุข, นักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ถ้าเป็นเอกสารทางวิชาการ ให้ระบุชื่อเอกสาร, ชื่อผู้
แต่ง,โรงพิมพ์/ส านักพิมพ์,ปีที่พิมพ์ เป็นต้น ถ้าสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ให้ระบุชื่อเว็บไซต์และแหล่งที่อยู่ (Url) 
ระบุวันเดือนปีที่สืบค้น เป็นต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผลความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน ประเด็นประเมิน คะแนน 
1. การตั้งประเด็นค าถาม ตั้งประเด็นค าถามได้  และค าถามมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที่ก าหนด 
8 

2. การออกแบบวิธีการ 
 หาค าตอบ 

บอกวิธีการหาค าตอบ   8 

3. หาแหล่งวิธีการ 
 หาค าตอบจากแหล่ง
 เรียนรู้ที่หลากหลาย 

ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทีห่ลากหลายครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการค าตอบ 
มีความถูกต้อง ชัดเจน 

8 

4. การเขียนรายงานสรุป 1. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดจากการศึกษาค้นคว้าเป็น 
 ผังมโนทัศน์ได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เนื้อหาสาระถูกต้อง สมบูรณ์เข้าใจง่าย 
 โดยอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย 

8 
 
8 

รวม 40 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

น้ าหนัก คะแนน ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

การตั้งประเด็นค าถาม  
(ใช้กับค าตอบข้อ 1) 

ตั้งประเด็นค าถามได้ 
3 ค าถาม และค าถาม 
มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ก าหนด  

ตั้งประเด็นค าถาม
ได้ 2 ค าถาม และ
ค าถามมีความ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
ก าหนด 

ตั้งประเด็น
ค าถามได้ 1 
ค าถาม และ
ค าถามมีความ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
ก าหนด 

ค าถามไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
ก าหนด 

2 8 

การออกแบบวิธีการ 
หาค าตอบ 
(ใช้กับค าตอบข้อ 2) 

เขียนขั้นตอนการ
ค้นหาค าตอบได้ 
ถูกต้อง  ครบถ้วน 
และสอดคล้อง 
กับค าถามที่เลือก 

เขียนขั้นตอนการ
ค้นหาค าตอบได้ 
ถูกต้อง  ครบถ้วน  

เขียนขั้นตอน
การค้นหา
ค าตอบได้ 
ถูกต้อง   

เขียนขั้นตอน
การค้นหา
ค าตอบ 
ไม่ถูกต้อง   

2 8 

หาแหล่งวิธีการหาค าตอบ 
จากแหล่งเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 
(ใช้กับค าตอบข้อ 3) 

ระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลได้ 3 
แหล่งข้อมูล 
ขึ้นไป 

ระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลได้ 2 
แหล่งข้อมูล 

ระบแุหล่งที่มา 
ของข้อมูลได้ 1 
แหล่งข้อมูล 

ไม่สามารถ 
ระบแุหล่งที่มา 
ของข้อมูลได ้

2 8 

การเขียนผังมโนทัศน์ 
(ใช้กับค าตอบข้อ 4.1) 

เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิดจาก
การศึกษาค้นคว้าเป็น
ผังมโนทัศน์ได้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับ
ค าถามที่เลือก 

เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด
จากการศึกษา
ค้นคว้าเป็นผัง 
มโนทัศน์ได้อย่าง
ชัดเจนและเป็น
ระบบ ถูกต้อง    

เรียบเรียงและ
ถ่ายทอด
ความคิดจาก
การศึกษา
ค้นคว้าเป็น 
ผังมโนทัศน์ได้
อย่างชัดเจน 

เรียบเรียงและ
ถ่ายทอด
ความคิดจาก
การศึกษา
ค้นคว้าเป็น 
ผังมโนทัศน์ได ้
 

2 8 

การเขียนรายงาน 
(ใช้กับค าตอบข้อ 4.2) 

เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า 
เนื้อหาสาระถูกต้อง 
สมบูรณ์เข้าใจง่าย 
โดยอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ที่เช่ือถือได้
อย่างหลากหลาย 

เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า 
เนื้อหาสาระ
ถูกต้อง สมบูรณ์  
โดยอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ที่เช่ือถือได้
อย่างหลากหลาย 

เขียนรายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหา
สาระถูกต้อง 
โดยอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ที่เช่ือถือ
ได ้

เขียนรายงาน
การศึกษา
ค้นคว้าได้ โดย
อ้างอิงแหล่ง
ความรู ้

2 8 

รวม 10 40 
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แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ผลการประเมิน 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

ไม
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กา
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าร

หา
ค า

ตอ
บ 

(8)
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ขอ

งข
้อม

ูล 
(8)

 

เข
ียน

ผัง
มโ

นท
ัศน

์จา
กส

ถา
นก

าร
ณ์ 

(8)
 

เข
ียน

รา
ยง

าน
สร

ุป 
(8)

 

พอ
ใช

้ (2
0-

26
) 

ดี 
(27
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ดีม
าก

 (3
4-

40
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1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
……            
……            

รวมจ านวนคน      
ร้อยละ      

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

(...........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
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