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๒ 
 

 แบบวดัทกัษะชวีติ 
 

คําชีแ้จง 
๑. แบบวัดทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก โดย
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการวัดทักษะชีวิตของนักเรียน เพ่ือสรุปผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๒๐ ข้อ 
๓. นักเรียนมีเวลาในการทําแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาท ี
๔. ตัวอย่างคําถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยา่งคาํถาม 
 0. บอลไม่ชอบซื้อของเล่น แต่มักประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง เพื่อนๆ มักต่อว่าบอล ทําอะไรไม่
เหมือนเพ่ือน ถ้านักเรียนเป็นบอลจะทําอย่างไร 
  1. อธิบายว่าไม่มีเงินซื้อของเล่นเหมือนเพ่ือน 
  2. อธิบายถึงข้อดีของการประดิษฐ์ของเล่น 
  3. เลิกประดิษฐ์ของเล่น เพ่ือไม่ให้เพ่ือนว่าอีก 
 4. เลิกประดิษฐ์ของเล่น แล้วไปซื้อของเล่นเหมือนเพ่ือน 
 วธิตีอบ 
 ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ ๑ เป็นคําตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษคําตอบตรงกับหมายเลขข้อที่ต้องการ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

  
ถ้าต้องการเปลี่ยนคําตอบให้ขีดฆ่าคําตอบเดิมแล้วทําเครื่องหมาย X ลงในข้อใหม่ 
 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑) ตุ้ยเป็นเด็กตัวอ้วนกลม ผิวขาวสดใส อารมณ์ดี เวลาวิ่งเล่น เขาวิ่งได้ช้าและเหนื่อยง่าย ลักษณะ
ตัวอ้วนกลมของตุ้ยเป็นลักษณะเด่นหรือด้อย 
 ๑. เด่น เพราะทําให้ผิวขาวสดใส 
 ๒. ด้อย เพราะทําให้วิ่งช้า เหนื่อยง่าย 
 ๓. เด่น เพราะทําให้อารมณ์ดี 
 
๒) ออยเป็นเด็กดีท่ีเรียนเก่ง วาดภาพเก่ง ชอบอ่านหนังสือ ชอบทํางาน 
คนเดียวเงียบ ๆ ว่างจากเวลาเรียน ออยจะอยู่ในห้องสมุดไม่ออกไปเล่นกับใคร ถ้านักเรียนเป็นออย 
นักเรียนคิดว่าจุดด้อยของออยคืออะไร 
 ๑. ชอบทํางานเงียบ ๆ 

๒. เป็นเด็กเรียนเก่ง 
 ๓. ไม่ชอบเล่นกับเพ่ือน 
 
๓) นุกมีรูปร่างสูงและผอมเหมือนกับคุณพ่อมาก จนเพ่ือนๆ ชอบล้อว่า  
กุ้งแห้ง ถ้านักเรียนเป็นนุกจะทําอย่างไร 
  ๑. ไม่ชอบที่เพ่ือนล้อ และไปฟ้องครู 
  ๒. โกรธ และต่อว่าเพ่ือนที่มาล้อ 
        ๓. เฉย ๆ และยอมรับความจริง 
 
๔) เต้ไม่ขยันเรียนหนังสือจึงอ่านหนังสือไม่คล่อง เวลาสอบก็ได้คะแนน 
ไม่ดี เขารู้สึกอายเพ่ือนและอยากปรับปรุงตนเอง ถ้านักเรียนเป็นเต้  นักเรียนจะปรับปรุงตนเอง
อย่างไร 
 ๑. ให้เพ่ือนสอนอ่านหนังสือ 
 ๒.  ตั้งใจเรียน และฝึกอ่านหนังสือทุกวัน 
 ๓. ให้เพ่ือนช่วยบอกคําตอบที่ถูกให้ในวันสอบ 
 
๕) ฟ้าเป็นเด็กเรียนเก่งหลายวิชา ครูหลายคนต่างก็อยากให้ฟ้าไปแข่งขันในวิชาที่ตนเองสอน ครู
ประจําชั้นจึงบอกให้ฟ้าตัดสินใจเลือกวิชาที่จะแข่งขันด้วยตนเอง ถ้านักเรียนเป็นฟ้าจะทําอย่างไร 
 ๑. เลือกเข้าแข่งขันในวิชาที่ไม่มีตัวแทนเข้าแข่งขัน 
        ๒. เลือกเข้าแข่งขันในวิชาที่ตนเองชอบและถนัดที่สุด 
   ๓. เลือกเข้าแข่งขันในวิชาที่ครูประจําชั้นสอน  
 
๖) เอิงมีความสามารถในการร้อยลูกปัด โรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียน 
แต่ละชั้นเปิดร้านขายของเพื่อน ๆ เสนอว่าให้เอิงช่วยร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับขายในร้านด้วย ถ้า
นักเรียนเป็นเอิง จะทําอย่างไร 
 ๑. รับงานร้อยลูกปัดทันที 
 ๒. ขอปรึกษาผู้ปกครองก่อน 
 ๓. รับทําเพ่ือไม่ให้เพื่อนโกรธ 



๔ 
 

๗) ตุ่นเป็นเด็กที่ชอบเล่านิทาน และเล่านิทานได้สนุก คุณครูที่ดูแลห้องสมุดประกาศหาอาสาสมัคร
มาช่วยเล่านิทานในกิจกรรมของห้องสมุด  ถ้านักเรียนเป็นตุ่นนักเรียนจะทําอย่างไร 
  ๑. อาสาเล่านิทานแต่ต้องให้เพ่ือนมาช่วยเล่าด้วย 
 ๒. อาสาเล่านิทานเพราะเป็นเรื่องที่ตนถนัดอยู่แล้ว 
 ๓. ไม่รับอาสาเพราะกลัวเล่านิทานได้ไม่ดี 
 
๘) ชุมนุมต่าง ๆ ของโรงเรียนกําลังประกาศรับสมาชิกหลายชุมนุม  
ต้อยเป็นนักเรียนที่ชอบทํากิจกรรมเมื่อเห็นประกาศชุมนุม จึงดีใจมาก  ถ้านักเรียนเป็นต้อย นักเรียน
จะทําอย่างไร 
 ๑. อยากสมัครแต่ต้องไปปรึกษาเพ่ือนก่อน 
 ๒. สมัครเข้าชุมนุมที่เพ่ือนส่วนใหญ่เลือก 
 ๓. สมัครเข้าชุมนุมว่ายน้ําทันทีเพราะชอบว่ายน้ํามาก 
 
๙) ในการแข่งขันฟุตบอล เพ่ือน ๆ บอกว่าพิศาลวิ่งช้าและตัวเล็กเกินไป 
ไม่ควรลงแข่ง ควรไปทําหน้าที่อ่ืนดีกว่า ถ้านักเรียนเป็นพิศาล  นักเรียนจะบอกเพ่ือนว่าอย่างไร 
 ๑. “เราขอเล่นครั้งนี้ครั้งเดียวเอง” 
  ๒. “ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยเป็นกองเชียร์เอง” 
  ๓. “เราจะบอกกับครูว่าพวกเธอไม่ให้เราลงแข่ง” 
 
๑๐) นุ่นกับน้ํา นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุด พอดีน้ําสงสัยจึงหันมาถามนุ่น นุ่นจึงอธิบายให้ฟัง และ
เริ่มพูดเสียงดังขึ้นโดยไม่รู้ตัว จนคนอ่ืนหันมามอง น้ําจึงบอกให้นุ่นลดเสียงลงถ้านักเรียนเป็นนุ่น จะทํา
อย่างไร 
 ๑. พูดต่อไปตามปกติ  เพราะยังพูดไม่จบ 
 ๒. เดินออกจากห้องสมุด เพราะอายที่ถูกเตือน 
        ๓. พูดเสียงเบาลง  เพราะเกรงใจผู้อื่น 
๑๑) เป้และเพ่ือนได้รับมอบหมายให้จัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน เป้เป็นคนขอวาดการ์ตูนลงในป้าย 
แต่เพ่ือนอยากให้เป้เป็นคนเขียนตัวหนังสือมากกว่า เพราะลายมือสวย ถ้านักเรียนเป็นเป้ นักเรียนจะ
ปฏิบัติอย่างไร 
 ๑. ยอมเขียนหนังสือตามที่เพ่ือนเสนอ 
  ๒. ยืนยันขอเป็นคนวาดการ์ตูนเหมือนเดิม 
  ๓.  ขอเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มอ่ืนที่ยอมให้ตนวาดการ์ตูน 
 
๑๒) ก้อยกับกุ๊กได้รับมอบหมายให้เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบ  แต่ทั้งก้อยและกุ๊กไม่มีใครวาด
ภาพเก่งเลย กุ๊กบอกจะให้คนอ่ืนช่วยวาดภาพให้ แต่ก้อยบอกว่าเราควรพยายามวาดภาพกันเอง  ถ้า
นักเรียนเป็นกุ๊กจะทําอย่างไร 
  ๑. ให้คนอ่ืนวาดภาพให้ตามความคิดของตนเอง 
 ๒. บอกให้ก้อยวาดภาพคนเดียว 
 ๓. เห็นด้วยกับก้อยและช่วยกันวาดภาพจนเสร็จ 



๕ 
 

 
๑๓) คุณครูประจําชั้นไปประชุม จึงให้เดชาซึ่งเป็นหัวหน้าห้องดูแลความเรียบร้อยในห้อง เมื่อครูไม่อยู่ 
เพ่ือนหลายคนก็วิ่งเล่นและส่งเสียงดัง   
ถ้านักเรียนเป็นเดชา นักเรียนจะทําอย่างไร 
 ๑. ตะโกนให้เสียงดังกว่าเพื่อนและบอกให้เพ่ือนหยุดเล่น 
 ๒. ขอให้เพ่ือนหยุดเล่น และทํางานที่ครูมอบหมายให้เสร็จ 
 ๓. รีบวิ่งไปบอกคุณครูในห้องประชุมทันที  
 
๑๔) หน่อยเดินไปซื้อขนม โดยไม่ชวนนิด เมื่อหน่อยเห็นนิดเดินตามหา  
จึงขอโทษ ถ้านักเรียนเป็นนิด นักเรียนจะทําอย่างไร 
 ๑. ยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไร ต่อไปรอเราด้วยนะ 
 ๒.  ต่อว่าหน่อยที่ไปก่อนโดยไม่รอตน 
 ๓.  ทําหน้าเฉย ๆ ไม่พูดกับหน่อย 
 
๑๕) ถ้านักเรียนถูกครูนําผลงานมาวิจารณ์และพูดถึงข้อบกพร่องต่าง ๆให้เพ่ือนฟัง นักเรียนจะ
แสดงออกอย่างไร 
 ๑.  พูดโต้แย้งกับครูทันที 
 ๒.  ยกมือขออธิบายเกี่ยวกับผลงาน 
 ๓.  ขอผลงานคืนจากครู 
 
๑๖) โต้งขออนุญาตคุณแม่ไปขี่จักรยานเล่น คุณแม่ไม่ให้ไปเพราะต้องผ่านถนนใหญ่ที่มีรถยนต์มาก 
อาจเกิดอันตรายได้ โต้งรู้สึกเสียใจที่แม่ไม่ให้ไป ถ้านักเรียนเป็นโต้ง นักเรียนจะทําอย่างไร 
 ๑.  โต้แย้งกับแม่ว่าโต้งขี่จักรยานเก่งแล้ว 
 ๒. ร้องไห้เพ่ือให้แม่ยอมให้ไป 
 ๓. ไม่ไป เพราะเข้าใจเหตุผลของแม่ 
 
๑๗) วันหนึ่งชมพู่นั่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้าน เห็นชายแปลกหน้ายืนอยู่ที่นอกรั้วบ้าน ชมพู่รู้สึก
กลัวมาก ถ้านักเรียนเป็นชมพู่  นักเรียนจะทําอย่างไร 
 ๑.  วิ่งหนีไปแอบหลังบ้านทันที 
 ๒.  ร้องตะโกนเรียกพ่อกับแม่ 
 ๓.  ถามว่ามาหาใคร แล้วรีบไปบอกพ่อแม่ 
 
๑๘) ถ้านักเรียนวิ่งแข่งแล้วแพ้เพ่ือน และถูกเพ่ือนล้อว่า “ไอ้ขี้แพ้” นักเรียนจะทําอย่างไร 
 ๑.  โต้ว่า เธอก็เคยแพ้เหมือนกัน 
 ๒.  ท้าเพ่ือนให้มาแข่งกันใหม่ 
 ๓.  เฉย ๆ  เพราะการแข่งขันย่อมมีทั้งแพ้และชนะ 
 



๖ 
 

๑๙) ขณะที่นิภากําลังวาดภาพระบายสีอยู่ ธิดาพูดว่า “เธอหยุดระบายสีเถอะ เพราะเธอยิ่งทําก็ยิ่งไม่
สวย” ถ้านักเรียนเป็นนิภา  นักเรียนจะทําอย่างไร 
 ๑. พยายามทํางานต่อจนเสร็จ 
 ๒. หยุดทําแล้วนําภาพไปส่งครู 
 ๓. บอกธิดาไม่ให้มายุ่งกับตน 
 
๒๐) โดมมีหน้าที่รดน้ําต้นไม้ บังเอิญรดน้ําแรงจนต้นไม้หักเสียหาย แม่เห็นจึงตําหนิว่าโดมไม่ตั้งใจ
ทํางาน  ถ้านักเรียนเป็นโดม  นักเรียนจะทําอย่างไร 
 ๑. เลิกรดน้ําต้นไม้ เพราะไม่อยากให้ต้นไม้หักเพ่ิมข้ึน 
 ๒. รดน้ําต้นไม้เบา ๆ เพ่ือไม่ให้ต้นไม้หักอีก 
 ๓. บอกให้แม่ใช้คนอ่ืนมารดน้ําต้นไม้แทนตน 
 
 



                   
 

 
 

ค าชีแ้จง 
เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 

ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
“ดา้นทักษะชวีติ” 

 
 

 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๒ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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) 
 

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 
 



๓ 
 

 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 
 

 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 



๔ 
 

  -  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 

แบบบนัทกึผลการประเมนิทักษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒ 
ประเมนิ วนัที ่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  
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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     ไม่ผา่น 

รวมจ านวนคน ๕  
ร้อยละ    

 
* เกณฑ์การตัดสิน ๑๐ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 

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

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

 
การน าผลการประเมนิเขา้ระบบเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูสถานศกึษา 

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



๕ 
 

 
เฉลยแบบวดัทกัษะชวีติชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๒ 
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