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แบบประเมินการพัฒนาผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
 

ชื่อ ...........................................  สกุล ..............................................  เลขที่ .........  ชั้น ............. 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 0 

1. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย       

 1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ 

1.2  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

1.3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

 1.4   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

2. ซื่อสัตยสุจริต     

 2.1   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.2   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3. มีวินัย     

 3.1   ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว  

     โรงเรียน และสังคม 

..... 

 

..... 

 

..... 

 

..... 

 

4. ใฝเรียนรู     

 4.1   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

4.2   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  

    โรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู  

    วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใช 

    ในชีวิตประจําวันได  

..... 

..... 

 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

 

5. อยูอยางพอเพียง     

 5.1   ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.2   มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

6. มุงมั่นในการทํางาน     

 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน 

6.2  ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตาม 

       เปาหมาย 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 0 

7. รักความเปนไทย     

 7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ 

       มีความกตัญูกตเวที 

7.2  เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง 

      เหมาะสม 

7.3  อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 

..... 

 

..... 

 

..... 

..... 

 

..... 

 

..... 

..... 

 

..... 

 

..... 

..... 

 

..... 

 

..... 

8 มีจิตสาธารณะ     

 8.1  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไมหวัง 

        ผลตอบแทน 

8.2  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

..... 

 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

 

..... 
 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ  ........................................  ผูประเมิน 
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คูมือการใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนสําหรับครูผูสอน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณลักษณะ                            

อนัพึงประสงคของผูเรียนไว 8 ประการ คือ   

1.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย   

2.  ซื่อสัตยสุจริต    

3.  มีวินัย                    

4.  ใฝเรียนรู    

5.  อยูอยางพอเพียง    

6.  มุงมั่นในการทํางาน     

7.  รักความเปนไทย                                     

8.  มีจิตสาธารณะ    

เพื่อปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความรูคูคณุธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีสําหรับการ

ดํารงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ตองใชขอมูลจากการสังเกต

พฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน   ฉะนั้นครูผูสอนจะตองใชเวลาในการสังเกต

พฤติกรรมนักเรียนแตละคนเพื่อนํามาประเมินและตัดสินผล  ฝายบริหารงานวิชาการจึงไดจัดทําคูมือ               

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนขึ้น เพื่อใหครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการ

ประเมินที่เปนไปในรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน  และสงผลใหการประเมินที่ไดตรงตามมาตรฐาน 

ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ กําหนด  ดังนั้นในคูมือฉบับนี้คุณครูผูสอนตองดําเนินการ  ดังนี้ 

1.  ศึกษาคูมือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ทั้ง 8 ขอ อยางละเอียด 

2.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน   ทั้ง 8 ขอ ตามสภาพจริง  

3.  การให และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของแตละขอตามตัวชี้วัด ใหกรอกเปน

ตัวเลข ระดับ  0,  1,  2 และ 3  ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม 

  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับด ี

  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผาน 

  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไมผาน 

4.  สรุปคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้ง  8  ขอ  เปนคะแนนเฉลี่ย   

และใชเกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้ 
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คะแนน      2.5  -  3.0     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม   (3) 

คะแนน      1.5  -  2.4     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ด ี     (2) 

คะแนน      1.0  -  1.4    หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ผาน     (1) 

คะแนน         0  -  0.9     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ไมผาน (0) 

 หมายเหต ุ  นักเรียนตองไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ 1  ขึ้นไปทุกขอ

จึงจะอนุมัติใหผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 

5.  คุณครูผูสอนตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยใชตัวอักษร  

ผ   หมายถึง  ผานการประเมิน  ดวยปากกาหมึกสีน้ําเงินหรือหมึกสีดํา  และ  มผ   หมายถึง   ไมผาน           

การประเมิน  ดวยปากกาหมึกสีแดง   

 6.  คุณครูผูสอนลงลายมือชื่อในแบบประเมนิใหเรียบรอยทุกระดับชั้นที่มีการประเมิน และนํา

ผลการประเมินลงบันทึกในแบบ ปพ.5 ในแตละรายวิชาใหเรียบรอย 

 7.  คุณครูผูสอน สงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนตามเอกสาร ปพ. 5  

ตอฝายวิชาการเพื่อใหประธานคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนเพื่อลง

ลายมือชื่อ 

 8.  ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน สงแบบ

ประเมินฯที่  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ และผูอํานวยการโรงเรียนลงลายมือชื่ออนุมัติผลการประเมิน

เปนลําดับตอไป 
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นิยาม  ตัวชี้วัด  พฤติกรรมบงชี้  และเกณฑการใหคะแนน  

  

ขอท่ี 1  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 

นิยาม 

รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมอืงดีของชาติ ธํารง

ไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

ผูท่ีรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  คือ  ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ                        

มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาตไิทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ

แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

1.1 เปนพลเมืองดีของชาติ 1.1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ 

          เพลงชาติไดถูกตอง 

1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่พลเมืองดีของชาติ 

1.1.3  มีความสามัคคี ปรองดอง 

1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 1.2.1  เขารวม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคคี   

          ปรองดอง ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

1.2.2  หวงแหน ปกปอง ยกยองความเปนชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน

ตามหลักของศาสนา 

1.3.1  เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 

1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

1.3.3  เปนแบบอยางที่ดีของศาสนิกชน 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1.4.1  เขารวมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน 

          พระมหากษัตริย 

1.4.2  แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย 

1.4.3  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
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เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงของนักเรียนเปนเกณฑพิจารณา) 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตาม ขอ 1.1 – 1.4 ไมเขารวมกิจกรรม

หนา เสาธง หรือ              

เขารวมกิจกรรม             

ต่ํากวารอยละ 50 

เขารวมกิจกรรม             

หนาเสาธงรอยละ 

50 - 59 

เขารวมกิจกรรม             

หนาเสาธงรอยละ 

60 - 79 

เขารวมกิจกรรม             

หนาเสาธงรอยละ 

80 ขึ้นไป 

 

 

ขอท่ี 2  ซื่อสัตยสุจริต 

 

นิยาม 

ซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรง

ตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

 ผูท่ีมีความซือ่สัตยสุจริต  คือ  ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  และยึด

หลักความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

2.1  ประพฤติตรงตามความเปน

จริงตอตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.1.1  ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง 

2.1.2  ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวตอการ   

          กระทําผิด 

2.1.3  ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา  

2.2  ประพฤติตรงตามความเปน

จริงตอผูอื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.2.1  ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

2.2.2  ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง 

2.2.3  ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง 
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เกณฑการใหคะแนน  (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน) 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ 2.1 – 2.2 ไมใหขอมูลที่ถูกตอง

และเปนจริง                      

มีพฤติกรรมนํา

สิ่งของและผลงาน

ของผูอ่ืนมาเปนของ

ตนเอง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง

และเปนจริง                      

ไมนําสิ่งของและ

ผลงานของผูอ่ืนมา

เปนของตนเอง  

ใหขอมูลที่ถูกตอง

และเปนจริง                   

ไมนําสิ่งของและ

ผลงานของผูอ่ืนมา

เปนของตนเอง 

ปฏิบัติตนตอผูอื่น

ดวยความซื่อตรง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง

และเปนจริง                      

ไมนําสิ่งของและ

ผลงานของผูอ่ืนมา

เปนของตนเอง 

ปฏิบัติตนตอผูอื่น

ดวยความซื่อตรง 

เปนแบบอยางที่ดี

ดานความซื่อสัตย 

 

 

ขอท่ี  3  มีวินัย 

 

              นิยาม 

 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ 

ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 ผูมีวินัย  คือ  ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลงกฎเกณฑ และระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

3.1  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม 

3.1.1  ปฏิบัติตามขอตกลง ขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ

ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

3.1.2  ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน และ

รับผิดชอบในการทํางาน 
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เกณฑการใหคะแนน  (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน) 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ 3.1 ไมปฏิบัติตนตาม

ขอตกลง กฎเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ

ของโรงเรียน และ 

ปฏิบัติตนตาม

ขอตกลง กฎเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ

ของโรงเรียน ตรง

ตอเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

 

ปฏิบัติตนตาม

ขอตกลง กฎเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ

ของ ตรงตอเวลา

ในการปฏิบัติ

กิจกรรมและ

รับผิดชอบในการ

ทํางาน 

-ปฏบิัติตนตาม

ขอตกลง กฎเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ

ของโรงเรียน และ 

ไมละเมิดสิทธิของ

ผูอื่น 

-ตรงตอเวลาใน

การปฏิบัติ

กิจกรรมและ

รับผิดชอบในการ

ทํางาน 

 

 

ขอท่ี  4  ใฝเรียนรู 

 

นิยาม 

ใฝเรียนรู  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผูท่ีใฝเรียนรู  คือ  ผูที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวม

กิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวย

การเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด 

เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการ

เรียน และเขารวมกิจกรรมการ

เรียนรู 

4.1.1  ตั้งใจเรียน 

4.1.2  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู 

4.1.3  สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

4.2  แสวงหาความรูจากแหลง

เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใช

สื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู 

วิเคราะห สรุปเปนองคความรู 

แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

4.2.1  ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ 

          เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

          และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม 

4.2.2  บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองค    

          ความรู 

4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน                 

          ชีวิตประจําวัน 

 

 

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน) 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ 4.1 – 4.2 ไมตั้งใจเรียน 

ไมศึกษาคนควาหา

ความรู 

เขาเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใสในการเรียน 

และมีสวนรวมใน

การเรียนรู และเขา

รวมกิจกรรมการ

เรียนรูตางๆ เปน

บางครั้ง 

เขาเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใสในการเรียน 

และมีสวนรวมใน

การเรียนรู และเขา

รวมกิจกรรมการ

เรียนรูตางๆ 

บอยครั้ง 

เขาเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใสในการเรียน 

และมีสวนรวมใน

การเรียนรู และเขา

รวมกิจกรรมการ

เรียนรูตางๆ ทั้ง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

เปนประจํา 
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ขอท่ี 5  อยูอยางพอเพียง 

 

นิยาม 

อยูอยางพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ           

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ผูท่ีอยูอยางพอเพียง  คือ  ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู

รวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ มีการวางแผน

ปองกันความเสี่ยง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

5.1  ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1  ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยาง 

          ประหยัดคุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลา 

          อยางเหมาะสม 

5.1.2  ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษา 

           ดูแลอยางดี 

5.1.3  ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล 

5.1.4  ไมเอาเปรียบผูอื่น และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อ 

           ผูอื่นกระทําผิดพลาด 

5.2  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัว

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตประจําวันบน 

          พื้นฐานของความรู ขอมูล ขาวสาร 

5.2.2  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับ 

          และปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
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เกณฑการใหคะแนน  (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน) 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ 5.1 – 5.2 ใชเงินและของใช

สวนตัวและ

สวนรวมอยางไม

ประหยัด 

ไมมีการวาง

แผนการเรียนและ

การใช

ชีวิตประจําวัน 

ใชทรัพยสินของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

สวนรวมอยาง

ประหยัด คุมคา 

เก็บรักษาดูแล

อยางดี  

   

ใชทรัพยสินของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

สวนรวมอยาง

ประหยัด คุมคา 

เก็บรักษาดูแล

อยางดี  ไมเอา

เปรียบผูอื่น 

ใชความรูขอมูล

ขาวสารในการ 

วางแผนการเรียน 

และการทํางาน  

ใชทรัพยสินของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

สวนรวมอยาง

ประหยัด คุมคา 

เก็บรักษาดูแล

อยางดี  ไมเอา

เปรียบผูอื่น และ

ไมทําใหผูอื่น

เดือดรอน  

ใชความรูขอมูล

ขาวสารในการ 

วางแผนการเรียน 

การทํางาน และใช

ในชีวิตประจําวัน  

 

ขอท่ี  6  มุงมั่นในการทํางาน 

 

นิยาม 

 มุงมั่นในการทํางาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทํา

หนาที่การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเรจ็ตามเปาหมาย 

 ผูท่ีมุงมั่นในการทํางาน  คือ  ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จลุลวง

ตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
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ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติหนาที่การงาน 

6.2  ทํางานดวยความเพียรพยายาม 

และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตาม

เปาหมาย 

6.1.1  เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

6.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหแลวเสร็จ 

6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง 

6.2.1 ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการ 

         ทํางาน 

6.2.2  พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหแลวเสร็จ 

6.2.3  ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน) 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ 6.1 – 6.2 ไมตั้งใจปฏิบัติ

หนาที่การงาน 

ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย

ใหสําเร็จ 

ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย

ใหสําเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางาน

ใหดีขึ้น 

ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย

ใหสําเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางาน

ใหดีขึ้นภายใน

เวลาที่กําหนด   
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ขอท่ี  7  รักความเปนไทย 

 

นิยาม 

 รักความเปนไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษ

สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารได

อยางถูกตองและเหมาะสม 

 ผูท่ีรักความเปนไทย  คือ  ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการอนุรักษ สืบ

ทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวท ี

ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

และมีความกตัญูกตเวที 

7.1.1  แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญู   

           กตเวทีตอผูมีพระคุณ 

7.1.2  รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.1.3  ชักชวน แนะนําใหผูอื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  

           ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

7.2  เห็นคุณคาและใชภาษาไทยใน

การสื่อสารไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

7.2.1.ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

7.2.2 ชักชวน แนะนําใหผูอื่นเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 

7.3  อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญา

ไทย 

7.3.1 นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต 

7.3.2 รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย 

7.3.3 แนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 
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เกณฑการใหคะแนน  (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน) 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ 7.1 – 7.3 ไมมีสัมมาคารวะตอ

ครูอาจารย 

มีสัมมาคารวะตอ

ครูอาจารย  

ใชภาษาไทย เลข

ไทยในการสื่อสาร

ไดถูกตอง 

มีสัมมาคารวะตอ

ครูอาจารย  

ปฏิบัติตนเปนผูมี

มารยาทแบบไทย 

ใชภาษาไทย เลข

ไทยในการสื่อสาร

ไดถูกตอง 

เขารวมกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับ              

ภูมิปญญาไทย 

มีสัมมาคารวะ ตอ

ครูอาจารย  

ปฏิบัติตนเปนผูมี

มารยาทแบบไทย 

ใชภาษาไทย เลข

ไทยในการสื่อสาร

ไดถูกตอง 

เขารวมกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับ              

ภูมิปญญาไทย 

และมีสวนรวมใน

การสืบทอดภูมิ

ปญญาไทย 

 
 

ขอท่ี  8  มีจิตสาธารณะ 

 

นิยาม 

 มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือ

สถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

 ผูท่ีมีจิตสาธารณะ  คือ  ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อ

ทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม

ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัตเิพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดย

ไมหวังสิ่งตอบแทน 
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ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

8.1  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ 

และพึงพอใจโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

8.1.1  ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ 

8.1.2  อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา 

         โดยไมหวังผลตอบแทน 

8.1.3  แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือสราง 

          ความสุขใหกับผูอื่น 

8.2  เขารวมกิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ

สังคม 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ 

8.2.2  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

8.2.3  เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ 

         สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน 
 

 

เกณฑการใหคะแนน  (ใชขอมูลการเขารวมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นทีข่องนักเรียนเปนเกณฑพิจารณา) 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ  8.1 – 8.2 เขารวมกิจกรรม           

การดูแลรักษา              

เขตพื้นที่ ที่ตน

รับผิดชอบ ต่ํากวา 

รอยละ  50 

เขารวมกิจกรรม

การดูแลรักษา          

เขตพื้นที่ที่ตน

รับผิดชอบ รอยละ  

50 - 59 

เขารวมกิจกรรม

การดูแลรักษา          

เขตพื้นที่ที่ตน

รับผิดชอบ รอยละ  

60 - 79 

เขารวมกิจกรรม

การดูแลรักษา         

เขตพื้นที่ที่ตน

รับผิดชอบ รอยละ  

80  ขึ้นไป 
 

 

 

 

 
 
 

 


