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๒ 
 

แบบวดัทกัษะชีวติ 
 

ค าชีแ้จง 
๑. แบบวัดทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก โดย
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการวัดทักษะชีวิตของนักเรียน เพ่ือสรุปผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๒๐ ข้อ 
๓. นักเรียนมีเวลาในการท าแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาท ี
๔. ตัวอย่างค าถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยา่งค าถาม 
 ๐. บอลไม่ชอบซื้อของเล่น แต่มักประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง เพื่อนๆ มักต่อว่าบอล ท าอะไรไม่
เหมือนเพ่ือน ถ้านักเรียนเป็นบอลจะท าอย่างไร 
  ๑. อธิบายว่าไม่มีเงินซื้อของเล่นเหมือนเพื่อน 
  ๒. อธิบายถึงข้อดีของการประดิษฐ์ของเล่น 
  ๓. เลิกประดิษฐ์ของเล่น เพ่ือไม่ให้เพ่ือนว่าอีก 
 วธิตีอบ 
 ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ ๑ เป็นค าตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษค าตอบตรงกับหมายเลขข้อที่ต้องการ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

  
ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบให้ขีดฆ่าค าตอบเดิมแล้วท าเครื่องหมาย X ลงในข้อใหม่ 
 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑) ขณะที่เรียนวิชาทัศนศิลป์ คุณครูให้นักเรียนทุกคนระบายสีรูปภาพในหนังสือ ตาลไม่ได้น าดินสอ
สีมาโรงเรียน จึงขอยืมดินสอสีจากเต้  
 ถ้านักเรียนเป็นเต้ นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. ให้ตาลยืมดินสอสีของตนเอง 
 ๒. บอกให้ตาลไปยืมดินสอสีจากเพ่ือนคนอ่ืน 
 ๓. ไปบอกคุณครูว่าตาลลืมดินสอสี 
 
๒) ปอเป็นนักเรียนชั้น ป.๑ เหตุการณ์ในห้องเรียนที่ท าให้ปอเกิดความภูมิใจ มีหลายเหตุการณ์ถ้า
นักเรียนเป็นปอ นักเรียนจะภูมิใจในเหตุการณ์ใดมากท่ีสุด 
 ๑. เพ่ือนชมปอว่าเก่งที่แย่งลูกบอลจากเพ่ือนได้   
 ๒. ปอได้รับค าชมเชยจากคุณครูว่าปอไหว้สวย 
  ๓. คุณครูให้ปอช่วยเก็บของและท าความสะอาดห้องเรียน 
 
๓) ในห้องเรียน คุณครูให้นักเรียน เลือกเพ่ือนที่มีความประพฤติดี เพ่ือน าชื่อไปติดที่ป้ายคนดีวันนี้ ถ้า
คุณครูให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเพ่ือน นักเรียนจะเลือกเพ่ือนคนไหน 
  ๑. นิด อธิบายโจทย์คณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง 
 ๒. แก้ว ส่งเสียงดังในห้องเรียนทุกวัน 
 ๓. จ๋า น าขนมมาแจกเพ่ือนที่ช่วยท างานให้ตนเอง 
 
๔) ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ คุณครูให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นที่นักเรียนชื่นชอบคนละ ๑ ชิ้น  
 นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร 
 ๑. ขอให้เพ่ือนช่วยท าให้เพราะท าไม่เป็น 
 ๒. ดูเพ่ือนท าก่อน เพราะจะได้ท าตาม 
 ๓. รีบท าทันที เพราะอยากท าของเล่น 
 
๕) สุธีอ่านประกาศรับสมัครประกวดร้องเพลงในกิจกรรมวันแม่ ที่โรงเรียนจะจัดขึ้น ซึ่งเขาสนใจ ถ้า
นักเรียนเป็นสุธี นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. ไปถามเพ่ือนว่าจะสมัครดีหรือไม่ 
 ๒. ลงสมัคร เพราะชอบร้องเพลง 
 ๓. ไม่ลงสมัคร เพราะไม่ม่ันใจ 
 
๖) ธิดาและโสภา เป็นเพ่ือนใหม่ของอ าภา ย้ายมาจากโรงเรียนอ่ืน โสภาเป็นคนผิวขาว ตัวเล็ก พูด
เพราะ ส่วนธิดาเป็นคนตัวสูง เสียงดัง ร่าเริง  
ถ้านักเรียนเป็นอ าภา นักเรียนอยากเป็นเพ่ือนกับใครมากท่ีสุด 
 ๑. โสภา  เพราะโสภาพูดเพราะ 
 ๒. ธิดา   เพราะธิดาร่าเริง 
 ๓. ทั้งสองคน เพราะเป็นเพ่ือนใหม่ 
 



๔ 
 

๗) ในวันหยุดคุณแม่พาใบตองไปเที่ยวสวนสนุก ถ้านักเรียนเป็นใบตอง นักเรียนจะเลือกเครื่องเล่น
ประเภทใด 
  ๑. ขึ้นรถไฟเหาะ เพราะว่าน่าตื่นเต้น 
 ๒. เล่นรถแข่งจะได้แข่งให้ชนะคนอ่ืน 
 ๓. ขึ้นม้าหมุน เพราะสนุกและปลอดภัย 
 
๘) ปูเป้มีความสามารถในการต่อตัวต่อได้รวดเร็วกว่าเพ่ือนจนได้รับรางวัลชนะเลิศอยู่เสมอ ถ้า
นักเรียนเป็นปูเป้  นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไร 
 ๑. ภูมิใจที่ต่อตัวต่อเก่งกว่าคนอื่น 
 ๒. ภูมิใจที่ต่อตัวต่อได้รวดเร็ว 
 ๓. ภูมิใจที่มีความสามารถในการต่อตัวต่อ 
 
๙) รุ่งวาดภาพเก่ง ในชั่วโมงภาษาไทยคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มเขียนเรื่องพร้อมทั้ง
วาดภาพประกอบ ถ้านักเรียนเป็นรุ่ง นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. อาสาเป็นคนวาดภาพประกอบเรื่อง 
 ๒. เป็นคนเขียนเรื่องด้วยลายมือสวย ๆ 
 ๓. ร่วมคิดเรื่องกับเพ่ือน และอาสาวาดภาพ 
 
๑๐) ลูกหว้าเป็นเด็กที่ชอบประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้วย แต่สัปดาห์นั้นลูกหว้าต้องท าการบ้านส่งหลายวิชา ถ้านักเรียนเป็นลูก
หว้า จะท าอย่างไร 
  ๑. แบ่งเวลามาประดิษฐ์ผลงานเข้าประกวด  
 ๒. ให้พ่อแม่ช่วยประดิษฐ์ผลงานเข้าประกวด 
 ๓. ไม่ประดิษฐ์ผลงานเข้าประกวด 
 
๑๑) ในห้องเรียนชั้น ป.๑ 
 คุณครู : นักเรียนพรุ่งนี้สายชั้น ป.๑ จะมีการประกวดเล่านิทาน  ให้นักเรียนเสนอชื่อเพ่ือนเข้า
ประกวด ๑ คน 
 นิภา   :  ให้สุดาซิคะเพราะสุดาเล่าเรื่องเก่ง 
 ถ้านักเรียนเป็นสุดา นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. ไม่ยอมเข้าประกวด เพราะกลัวเล่านิทานไม่ได้ 
 ๒. ยินดีเข้าประกวด เพราะตนเองเล่านิทานได้ 
 ๓. ยินดีเข้าประกวด แต่อยากให้เพ่ือนไปสมัครด้วย 
 
๑๒) นิกกับแซม เป็นเด็กที่สามารถคิดเลขได้รวดเร็ว ขณะที่ท าการบ้านด้วยกันนิกคิดเลขไม่ได้ถ้า
นักเรียนเป็นนิก นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. ให้แซมช่วยท าให้ 
 ๒. ไม่ท าเลขข้อนั้น 
 ๓. ให้แซมช่วยอธิบาย 
 



๕ 
 

๑๓) ปิ่นเป็นคนเก่งเรื่องการร้องร า ในชั่วโมงดนตรีนาฏศิลป์  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนให้คิดท่าทาง
ประกอบเพลงถ้านักเรียนเป็นปิ่น จะท าอย่างไร 
 ๑. สั่งให้เพื่อนท าตามตนเอง 
 ๒. เสนอท่าทางเป็นตัวอย่างแก่เพ่ือน    
 ๓. ไม่เห็นด้วยกับท่าทางที่เพ่ือนคิด 
 
๑๔) ฝนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดร้องเพลง ก่อนถึงวันประกวดหนึ่งวัน ฟันหน้าของฝนหัก 
๑ ซี่ ถ้านักเรียนเป็นฝน จะท าอย่างไร 
 ๑. ไม่เข้าประกวดร้องเพลง เพราะฟันหัก 
 ๒. ใช้มือบังปากไว้ขณะร้องเพลงประกวด   
 ๓. เข้าประกวดร้องเพลงอย่างเต็มความสามารถ 
 
๑๕) จัมโบ้ ถูกเพ่ือนล้อเลียนว่า “อ้วนเป็นช้างน้ า” จัมโบ้จึงนั่งนิ่งหน้าบึ้ง  ไม่พูดและเล่นกับใครเลย
นักเรียนคิดว่า กริยาของจัมโบ้หมายความว่าอย่างไร  
 ๑. โกรธ 
 ๒. กลัว 
 ๓. เสียใจ 
 
๑๖) หลังจากเด็กๆ ชั้นป.๑                   องพ่ีชั้นป.๖ แล้ว ต่างก็หน้าซีดทุกคน นักเรียนคิดว่า
เด็ก ชั้น ป.๑               
 ๑. เศร้า 
 ๒. กลัว 
 ๓. โกรธ 
 
๑๗) ทันที ที่โอปอเห็นเพื่อนวิ่งแข่งถึงเส้นชัยเป็นคนแรก โอปอก็กระโดดจนตัวลอยและตะโกนว่าไชโย 
ด้วยเสียงดังลั่น  นักเรียนคิดว่าโอปอรู้สึกอย่างไร 
 ๑. ดีใจ 
 ๒. พอใจ 
 ๓. สบายใจ 
 
๑๘) แอเป็นเด็กที่เรียนเก่ง อ่านหนังสือได้คล่อง ท างานเสร็จเร็ว แต่ถูกครูต าหนิเรื่องลายมือไม่สวย
และท างานไม่สะอาดเรียบร้อย  ถ้านักเรียนเป็นแอ นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. ยอมรับและน าไปปรับปรุง 
 ๒. ไม่ยอมรับและน้อยใจที่ถูกต าหนิ 
 ๓. ยอมรับแต่จะไม่ปรับปรุง 
 
 



๖ 
 

๑๙) แตนแกล้งตู่ ท าให้ตู่ไม่พอใจ จึงทะเลาะกัน คุณครูท าโทษให้ทั้งสองคนนั่งเรียนใกล้กัน ถ้า
นักเรียนเป็นตู่  นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. นั่งเรียนตามท่ีครูสั่ง แล้วคืนดีกับแตน 
 ๒. นั่งเรียนตามท่ีครูสั่ง แต่ไม่พูดกับแตน 
 ๓. นั่งเรียนตามที่ครูสั่ง แต่เลื่อนโต๊ะออกห่างจากแตน 
 
๒๐) เก๋ เลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่ง มันอายุมากแล้ว และรักมันมากวันหนึ่ง  มันไม่สบายเก๋จึงพามันไปหาหมอ
แต่ก็รักษาไม่ได้ในที่สุดมันก็ตายจากไป  ถ้านักเรียนเป็นเก๋ นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. ร้องไห้ และขอร้องให้แม่ช่วยท าให้แมวฟ้ืนขึ้นมาอีก 
 ๒. โกรธ   และต่อว่าหมอที่รักษาแมวไม่ได้    
 ๓. เสียใจ  แต่คิดว่าแมวตายเพราะอายุมากแล้ว    
 



                   
 

 
 

ค าชีแ้จง 
เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 

ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
“ดา้นทักษะชวีติ” 

 
 

 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๑ 
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กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                         กนัยายน ๒๕๕๕ 



๒ 
 

ค าชีแ้จง 
 
 ๑. บทบาทของสถานศึกษา 
 ๑.๑ ผู้บริหารและครูจะต้องด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพด้านทักษะชีวิตเป็นไป
ตามหลักสูตรโดยมีจุดเน้นตามนโยบายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ แจ้งให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการประเมินตาม
จุดเน้นที่ก าหนดเพื่อความร่วมมือในการใช้แบบวัดนี้ 
              ๑.๓ ผู้เรียนและครูต้องท าความเข้าใจกับนักเรียนว่า ผลการวัดและประเมินนี้มุ่งเน้น
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่น าไปใช้ในการตัดสินผล
การเรียน 
 
 ๒.การใช้เครื่องมือ 
 ๒.๑ น าเครื่องมือของแต่ละชั้นไปวัดและประเมินนักเรียนใน ๒ ลักษณะ คือ 
                ๒.๑.๑ ใช้ประเมินนักเรียนตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้าน
ทักษะชีวิตตามจุดเน้นของแต่ละชั้น และรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              ๒ .๑ .๒ ใช้ประเมินความคงทน ด้านทักษะชีวิตของนักเรียนที่ เลื่อนชั้นเรียน            
ไปชั้นที่สูงขึ้น เช่น น าเครื่องมือของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 ๒.๒ ให้สถานศึกษาใช้เครื่องมือประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถน าไปใช้ได้หลาย
ครั้ง โดย 
  ๒.๒.๑ ไม่ให้นักเรียนเลือกค าตอบลงในแบบวัดหรือข้อขีดเขียนต่าง  ๆ (ให้ใช้
กระดาษค าตอบ) 
  ๒.๒.๒ เก็บแบบวัดและเฉลยไว้ในลักษณะเอกสารลับทางราชการเพ่ือใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรให้นักเรียนทุกชั้นดูเฉลยแม้จะประเมินผ่านไปแล้ว 
 ๓. ระยะเวลาในการประเมนิ 
 ๓.๑ การประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านทักษะชีวิตที่ต้องรายงานผลตามโปรแกรม
ติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษาด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง    
ปลายภาคเรียนที่ ๒ (ภายในเดือนมกราคม) 
     ๓.๒ การประเมินเพ่ือตรวจสอบความคงทนของทักษะชีวิตตามจุดเน้นในชั้นที่ผ่านมา          
ให้นักเรียนด าเนินการประเมินในปลายภาคเรียนที่ ๑ (ภายในเดือนสิงหาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 ๔. การด าเนินการสอบ 
 ๔.๑ ให้สถานศึกษามอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ เช่น การสอบวัด
ความรู้โดยทั่วไปของสถานศึกษา 
    ๔.๒ จัดสถานที่หรือห้องสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
    ๔.๓ ควบคุม ก ากับ ด าเนินในการสอบอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การด าเนินการสอบและผล
ของการสอบมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    ๔.๔ ให้ผู้ด าเนินการสอบศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 
 ๕. การตรวจให้คะแนนแปลผล 
   ๕.๑ การตรวจให้คะแนน 
     - แบบวัดทุกฉบับ ตรวจให้คะแนนตามเฉลยข้อละ ๑ คะแนน ตอบถูกต้องได้ ๑ 
คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง ๐ คะแนน 
     - ครูผู้สอนตั้งกรรมการตามที่สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้ตรวจให้คะแนนตามเฉลย 
และสรุปผล/แปลผล 
    ๕.๒ การแปลผล 
        การให้ระดับคุณภาพและแปลผลตามเกณฑ์การประเมินให้น าคะแนนที่ได้ของ
นักเรียนแต่ละคนมาก าหนดระดับคุณภาพและแปลความหมาย ดังนี้ 
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
          คะแนน ๑๘-๒๐ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดีเยี่ยม 
          คะแนน ๑๔-๑๗ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดี 
          คะแนน ๑๐-๑๓ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับผ่าน 
          คะแนน  ๐-๙    คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับไม่ผ่าน 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 คะแนน ๒๖-๓๐ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดีเยี่ยม 
 คะแนน ๒๑-๒๕ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดี 
 คะแนน ๑๕-๒๐ คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับผ่าน 
 คะแนน  ๐-๑๔  คะแนน หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 ๖. การรายงานผลการประเมนิ 
      ๖ .๑  การ ร าย ง านผลสรุ ป เ พ่ื อ ร าย ง านประสิ ทธิ ภ าพการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน 
           -  ให้บันทึกคะแนนของนักเรียนในแต่ละตัวชี้วัดลงในแบบบันทึกสรุปผลการประเมิน
ในแต่ละชั้น ตามแบบที่ก าหนด และน าผลการประเมินเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรายงานผล
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (ร้อยละของผู้เรียนที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในแต่ละชั้น) บันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต่อไป 
  ๖.๒ การรายงานผลสรุปการประเมินตรวจสอบความคงทนในทักษะชีวิตของนักเรียนจาก
ชั้นที่ผ่านมาให้ใช้แบบบันทึกของชั้นที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ให้น าข้อมูลที่ได้ไปท าการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนต่อไป 
 
 ๗. การน าผลการประเมนิไปใช้ 
 ๗.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้นด้านทักษะชีวิต เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสรุปผลปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและน าไปสู่การตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป 
 ๗.๒ สถานศึกษาน าข้อมูลจากการประเมินของนักเรียนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทั้ง
ในระดับชั้นรายบุคคล ซึ่งอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
  -  ส่งมอบข้อมูลนักเรียนให้กับผู้สอนในชั้นที่นักเรียนเลื่อนชั้นไปเรียนในปีต่อไปเป็นผู้
ปรับปรุงพัฒนานักเรียนต่อไป 
  -  นักเรียนที่มีผลการประเมินผ่าน ดี และดีเยี่ยม ให้ศึกษาว่ายังมีจุดด้อยในทักษะชีวิต
ตามตัวชี้วัดใดอยู่อีกบ้างให้พัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนนั้น ส่วนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  ให้ศึ กษา เร่ ง รั ดปรับปรุ ง / พัฒนาให้ นั ก เ รี ยนมีทักษะชี วิ ตตามหลั กสู ตรต่อ ไป 
  -  ผลการประเมินตรวจสอบความคงทนในทักษะชีวิตของนักเรียนตามจุดเน้นในปีที่
ผ่านมา ให้น าไปใช้ปรับปรุง/พัฒนานักเรียนตามจุดเน้นดังกล่าว เช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แบบบนัทกึผลการประเมนิทักษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ 
ประเมนิ วนัที ่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

 
ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลข 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

รว
มค

ะแ
นน

  (
๒๐

) 

ผลการประเมิน  
 
 
 

  สรุป 

ไม
่ผา่

นเ
กณ

ฑ์ 
(๐

-๙
) 

ผ่าน 

พอ
ใช้

 (๑
๐-

๑๓
) 

ดี 
(๑

๔-
๑๗

) 

ดีม
าก

 (๑
๙-

๒๐
) 

๑ เด็กชายไมตรี งามส ี ๑๑     ผ่าน 
๒ เด็กหญิงเพญ็ พู่พาน ๑๓     ผ่าน 
๓ เด็กหญิงศรี ล้ าเลิศ ๑๕     ผ่าน 
๔ เด็กชายพลอย ชูถิ่ม ๙     ไม่ผา่น 
๕ เด็กหญิงวัน สดใส ๑๐     ผ่าน 

รวมจ านวนคน ๕  
ร้อยละ    

 
* เกณฑ์การตัดสิน ๑๐ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 

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

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

 
 

การน าผลการประเมินเข้าระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลสถานศึกษา 
  ๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน) 
  ๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน) 

 
 
 
 
 



๖ 
 

เฉลยแบบวดัทกัษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๑ 
 

              ชัน้ 
 

ข้อ 

ป.๑ 

ค าตอบ 

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

๑๐ ๑ 
๑๑ ๒ 
๑๒ ๓ 
๑๓ ๒ 
๑๔ ๓ 
๑๕ ๑ 
๑๖ ๒ 
๑๗ ๑ 
๑๘ ๑ 
๑๙ ๑ 
๒๐ ๓ 
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