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คำชี้แจงร่ำงตัวอย่ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะกำรจัดกำรตนเอง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
ร่างตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) เป็นตัวอย่างเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ด าเนิ น การวั ด และประเมิ น ผลในชั้ น เรี ย น เพื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
ประกอบด้วย
1. กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
3. ขอความร่ ว มมื อ ครู ผู้ ส อน ศึ ก ษานิ เ ทศก์ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณากรอบโครงสร้ า งเครื่ อ งมื อ
และเครื่ อ งมื อ ประเมิ น พร้ อ มแสดงความคิ ด เห็ น และให้ ค าแนะน า โดยตอบลงในแบบส ารวจความคิ ด
เพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะการจัดการตนเองให้มีคุณภาพ สาหรับนาไปใช้
เป็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะการจัดการตนเองตามหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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1. กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
การจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรู้จัก รัก เห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกากับตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด
รวมถึงการจั ดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่ส ภาวะสมดุล (resilience) เพื่อไปสู่ ความส าเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุ ขภาวะที่ดี และมีสั มพันธภาพ
กับผู้อื่นได้ดี
ระดับ
3
เริ่มต้น

คานิยามบรรยายระดับ
รู้ จั ก ความสามารถของตนเอง
มี วิ นั ย ในการดู แ ลจั ด การชี วิ ต
ประจ าของตนเอง รั บ รู้ แ ละ
จั ดการอารมณ์และความเครีย ด
แยกแยะสิ่ งถูก ผิ ด หลี กเลี่ ยงการ
น าพาตั ว เองเข้ า ไปสู่ ภ าวะเสี่ ย ง
ตามคาแนะน า อดทนต่อปัญหา
ในชีวิตประจาวันและการเรียน

พฤติกรรมย่อย
เครื่องมือ
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
แบบประเมินตนเอง
1. บอกความสามารถของตนเองได้ เช่น วิชาที่เรียนได้ดี ประเภท
กีฬาที่เล่นได้เก่ง ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ
ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต
1. มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจาวันของตนเอง
ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด
1. ควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อถูกกระตุ้นจากเพื่อน บุคคลใกล้ชิด
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
2. บอกสาเหตุที่ทาให้เกิดความเครียดในชีวิตประจาวัน
ด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต
1. แยกแยะสิ่งถูกผิด สิ่งที่ควรทาและสิ่งที่ไม่ควรทา เช่น ไม่ควร
หยิบของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ขออนุญาตออกนอกห้องเรียน
ขโมยของเพื่อน
2. หลีกเลี่ยงการนาตัวเองเข้าสู่สภาวะเสี่ยง เช่น การคบเพื่อน
การเล่นที่เป็นอันตราย (ซน) โดนเพื่อนแกล้ง
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ระดับ

คานิยามบรรยายระดับ

4
กาลังพัฒนา

รู้ จั ก ความสามารถของตนเอง
มี วิ นั ย ใ น ก า ร ดู แ ล จั ด ก า ร
ชี วิ ต ประจ าวั น ของตนเอง รั บ รู้
และจัดการอารมณ์และความเครียด
ตระหนั ก รู้ ผิ ด ชอบชั่ ว ดี จั ด การ
ปั ญ หาชี วิ ต ประจ าวั น และการ
เรียนตามคาแนะนา พร้อมเผชิญ
และยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น

5
สามารถ

มีมโนทั ศน์ เ กี่ย วกับ ตัว เอง (Self
Concept) ที่ ถู ก ต้ อ ง สามารถ
ตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่ง
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พฤติกรรมย่อย
เครื่องมือ
3. อดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการไม่อยากมาโรงเรียน
เรียนไม่ทันเพื่อน อ่านหนังสือไม่ออก โดนเพื่อนแกล้ง อุบัติเหตุจากการเล่นซน
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
แบบประเมินตนเอง
1. บอกสิ่งที่ตนเองมีความสามารถตามความถนัดได้ เช่น วิชาที่ชื่น
ชอบและเรียนได้ดี กีฬาที่ถนัดและเล่นได้ดี ประเภทเพลงที่ชื่นชอบ
และร้องได้ไพเราะ ฯลฯ
ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต
1. มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจาวันของตนเอง
ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด
1. สามารถสื่อสารขอความช่วยเหลือในการจัดการความเครียด
ด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต
1. รู้ว่าการกระทานั้นถูกหรือผิด เช่น รู้ว่าการขโมยของไม่ดี ไม่ควร
ทะเลาะกับเพื่อน
2. เมื่อมีปัญหาควรปรึกษาครู หรือผู้ปกครอง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
3. พร้อมเผชิญและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ด้านการเรียน
(ลืมทาการบ้าน ลืมอุปกรณ์ที่ครูสั่งให้นามา) ด้านการคบเพื่อน
(เพื่อนไม่คุยด้วย ไม่เล่นด้วย ทะเลาะกับเพื่อน)
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
แบบประเมินตนเอง
1. บอกบุคลิกภาพของตนเองได้ เช่น ร่าเริง เงียบขรึม สุภาพ
อ่อนโยน อ่อนไหวง่าย ฯลฯ
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ระดับ

คานิยามบรรยายระดับ
พฤติกรรมย่อย
ที่จาเป็นสาหรับชีวิตและการเรียน
2. บอกได้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถด้านใดมากที่สุ ด เช่ น
ของตนเอง รั บ รู้ แ ละจั ด การ ด้านการคิดคานวณ ด้านภาษา ด้านศิลปะ ด้านกีฬา ฯลฯ (พหุปัญญา)
อารมณ์และความเครียด ละเว้น
3. บอกบุคคลที่ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตได้
การกระทาที่ไม่ควรทา รู้ทันการ
4. บอกอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นได้
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จั ด การ ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต
ปั ญ หาชี วิ ต ประจ าวั น และการ
1. สามารถตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่งที่จาเป็นสาหรับชีวิต
เรียนตามคาแนะนา
และการเรียนของตนเอง
ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด
1. บอกวิธีการในการควบคุมหรือบรรเทาความเครียด
2. บรรยายขอบเขตของอารมณ์และสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของ
อารมณ์และความเครียด
ด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต
1. รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ด้านร่างกาย
2. การรู้เท่าทันสื่อ และการใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น การแสดงออก
บนสื่อออนไลน์
3. เมื่อมีปัญหา ปรึกษาครู ผู้ปกครอง หรือ เพื่อน แล้วหาวิธีแก้ปัญหาได้
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เครื่องมือ
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะการจัดการตนเองนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง ประกอบไปด้วย 4 ด้าน
2.1 ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
2.2 ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต
2.3 ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด
2.4 ด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต
ให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายการ แล้วพิจารณาว่ามีการปฏิบัติพฤติกรรม
อยู่ในระดับใด
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นประจา ให้ใส่เครื่องหมาย  ที่ช่อง 4
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นบางครั้ง ให้ใส่เครื่องหมาย  ที่ช่อง 3
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวนาน ๆ ครั้ง ให้ใส่เครื่องหมาย  ที่ช่อง 2
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว
ให้ใส่เครื่องหมาย  ที่ช่อง 1
ผลการตอบแบบประเมินครั้งนี้จะไม่มีผลเสียต่อนักเรียนและสถานศึกษาแต่อย่างใดคาตอบที่ได้
ถือเป็นความลับ จะนาไปใช้สาหรับประเมินสมรรถนะเพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้พัฒนาและส่งเสริม
สมรรถนะรายบุคคลต่อไป
********************************************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ชื่อ ................................................................................................................ชั้น.... ...............เลขที่..........................
โรงเรียน .................................................................................................................... .............................................
ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง
รายการประเมิน
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
1. ฉันสามารถอธิบายความสามารถของตนเองให้เพื่อนเข้าใจได้
2. ฉันมักจะทาในสิ่งที่ตนเองถนัดได้ดี

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2
1
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รายการประเมิน
3. ฉันทาสิ่งที่ฉันถนัดให้เกิดประโยชน์ได้
4. ฉันอธิบายลักษณะประจาตัวของฉันได้
5. ฉันพยายามทาตามบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี
6. ฉันมั่นใจว่าฉันสอบผ่านได้ด้วยตนเอง
7. ฉันมั่นใจว่ามีโอกาสจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในกิจกรรมที่ฉันถนัด
8. ฉันกล้าที่จะแสดงความสามารถของตนเองต่อหน้าผู้อื่น
9. ฉันภูมิใจในผลงานที่เกิดจากความสามารถของตนเอง
10. ฉันสามารถให้การต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยม
รวมคะแนนรายด้าน
ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต
11. ฉันทากิจกรรมประจาวันได้ด้วยตนเองอย่างตรงต่อเวลา
12. ฉันออมเงินตามคาแนะนาของครูหรือผู้ปกครอง
13. ฉันเก็บของที่ใช้แล้วให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน
14. ฉันออมเงินด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
15. ฉันวางแผนการออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้
16. ฉันแบ่งเวลาเพื่อทบทวนบทเรียนเป็นประจาทุกวัน
17. ฉันแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
18. ฉันเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
19. ฉันทางานอดิเรกหารายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน
20. ฉันวางแผนการเรียนต่อของตนเองในอนาคต
21. ฉันทาบันทึก รายรับ-รายจ่าย ประจาวัน
รวมคะแนนรายด้าน
ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด
22. ฉันจะไม่ส่งเสียงดังโวยวาย เมื่อถูกขัดใจ
23. ฉันยอมรับและแก้ไข เมื่อถูกตาหนิ
24. ฉันหวาดกลัว เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
25. ฉันปรึกษาผู้ปกครอง เมื่อรู้สึกมีเรื่องไม่สบายใจ

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2
1
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รายการประเมิน
26. ฉันรู้สึกสบายใจ เมื่อครูให้คาแนะนาเวลาเดือดร้อน
27. ฉันขอความช่วยเหลือจากเพื่อน เมื่อทาการบ้านไม่ได้
28. ฉันทากิจกรรมนันทนาการ เมื่อเกิดความเครียด
29. ฉันตอบโต้ เมื่อเพื่อนล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของฉัน
30. ฉันพร้อมที่จะพูดคุย เมื่อเกิดความขัดแย้ง
31. ฉันสามารถปรับอารมณ์ ให้แสดงออกอย่างเหมาะสม
32. ฉันพยายามนอนหลับ เพื่อไม่ให้คิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
33. ฉันพยายามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ทาให้ฉันไม่สบายใจ
34. ฉันพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทาให้กังวลใจ
รวมคะแนนรายด้าน

ด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต
35. ฉันไม่หยิบของของเพื่อนก่อนได้รับอนุญาต
36. ฉันไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน
37. ฉันเก็บของได้ แล้วบอกคุณครูเพื่อคืนให้เจ้าของ
38. ฉันยอมรับในความผิดของตนเอง
39. ฉันขอโทษ เมื่อทะเลาะกับเพื่อน
40. ฉันบอกได้ว่าส่วนใดในร่างกายของฉันเกิดการเปลี่ยนแปลง
41. ฉันวิเคราะห์ข่าวสารด้วยข้อมูลที่หลากหลาย
42. ฉันพร้อมจะเรียนรู้และฝึกฝนตามคาแนะนาของผู้อื่น
43. ฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข แม้จะมีเพื่อนชักชวน
44. ฉันปรับปรุงตนเองจากข้อผิดพลาดที่ฉันได้เรียนรู้
45. ฉันปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ
46. ฉันยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
รวมคะแนนรายด้าน
รวมคะแนนทั้งหมด
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ระดับการปฏิบัติ
4
3
2
1
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ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง
สมรรถนะการจัดการตนเอง
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง
2. การมีเป้าหมายในชีวิต
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต
รวม

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนและเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับและการให้คะแนน
ระดับ
ความหมาย
4
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นประจา
3
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นบางครั้ง
2
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวนาน ๆ ครั้ง
1
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายสมรรถนะด้านการจัดการตนเอง
ระดับ
ความหมาย
3.50 - 4.00 มีพฤติกรรมการจัดการตนเองอยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.50 – 3.49 มีพฤติกรรมการจัดการตนเองอยู่ในระดับดีมาก
1.50 – 2.49 มีพฤติกรรมการจัดการตนเองอยู่ในระดับดี
1.00 – 1.49 มีพฤติกรรมการจัดการตนเองอยู่ในระดับพอใช้

ระดับคุณภาพ

คะแนน
4
3
2
1
ระดับความเชี่ยวชาญ
เหนือความคาดหวัง
สามารถ
กาลังพัฒนา
เริ่มต้น

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายสมรรถนะด้านการจัดการตนเองรายด้าน
ด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง
ระดับ
ความหมาย
ระดับความเชี่ยวชาญ
3.50 - 4.00 มีพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ในระดับดีเยี่ยม
เหนือความคาดหวัง
2.50 – 3.49 มีพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ในระดับดีมาก
สามารถ
1.50 – 2.49 มีพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ในระดับดี
กาลังพัฒนา
1.00 – 1.49 มีพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ในระดับพอใช้
เริ่มต้น
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ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต
ระดับ
ความหมาย
3.50 - 4.00 มีพฤติกรรมด้านการมีเป้าหมายในชีวิตอยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.50 – 3.49 มีพฤติกรรมด้านการมีเป้าหมายในชีวิตอยู่ในระดับดีมาก
1.50 – 2.49 มีพฤติกรรมด้านการมีเป้าหมายในชีวิตอยู่ในระดับดี
1.00 – 1.49 มีพฤติกรรมด้านการมีเป้าหมายในชีวิตอยู่ในระดับพอใช้

ระดับความเชี่ยวชาญ
เหนือความคาดหวัง
สามารถ
กาลังพัฒนา
เริ่มต้น

ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด
ระดับ
ความหมาย
ระดับความเชี่ยวชาญ
3.50 - 4.00 มีพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์และความเครียดอยู่ในระดับดีเยี่ยม
เหนือความคาดหวัง
2.50 – 3.49 มีพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์และความเครียดอยู่ในระดับดีมาก
สามารถ
1.50 – 2.49 มีพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์และความเครียดอยู่ในระดับดี
กาลังพัฒนา
1.00 – 1.49 มีพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์และความเครียดอยู่ในระดับพอใช้
เริ่มต้น
ด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต
ระดับ
ความหมาย
3.50 - 4.00 มีพฤติกรรมด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตอยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.50 – 3.49 มีพฤติกรรมด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตอยู่ในระดับดีมาก
1.50 – 2.49 มีพฤติกรรมด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตอยู่ในระดับดี
1.00 – 1.49 มีพฤติกรรมด้านการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตอยู่ในระดับพอใช้

ระดับความเชี่ยวชาญ
เหนือความคาดหวัง
สามารถ
กาลังพัฒนา
เริ่มต้น

