คานา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่ ง ก าหนดสิ่ ง ที่
ผู้เรียนพึงรู้และพึงปฏิบั ติ ไ ด้ ไ ว้ ใ นมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยความรู้ ค วามสามารถ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒ นาไปแล้ ว นอกจากจะมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
คุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังนาไปสู่การมีสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย คุณลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดนั้ น ต้ อ งได้ รั บ
การปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในลั ก ษณะต่ า งๆ จนตก
ผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เ รี ย น การประเมิ น คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล จากการ
สังเกตซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพื่ อนามาประเมินและตั ดสิ น

ฝ่ายงานวัดและประเมินผล
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความสาคัญของคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ ก ล่ า วไว้
ในมาตราที่ ๒๓ , ๒๔ และ ๒๖ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่าต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ แ ละคุ ณธรรม การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ตนเอง ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชี วิ ต อย่ า งมี
ความสุข โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่า นั้ น ให้ ไ ด้ สั ด ส่ ว นสมดุ ล กั น รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง คุ ณธรรม จริ ย ธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาและให้สถานศึกษาจัดการประเมิ น ผู้ เ รี ย น โดยพิ จ ารณา
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่
ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึ ก ษา (ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
,๒๕๔๕:๑๓-๑๕)
ความหมายของคุณลักษณะอัน พึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรีย น อั น เป็ น คุ ณลั ก ษณะที่ สั ง คม
ต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ทั้ ง ใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (กลุ่ มส่ ง เสริ มการเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล ส านั ก วิ ช าการ และ
มาตรฐานการศึกษา,๒๕๔๘:๒)
การประเมินคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่ ง ก าหนดสิ่ ง ที่
ผู้เรียนพึงรู้และพึงปฏิบั ติ ไ ด้ ไ ว้ ใ นมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยความรู้ ค วามสามารถ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒ นาไปแล้ ว นอกจากจะมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
คุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังนาไปสู่การมีสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย คุณลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดนั้ น ต้ อ งได้ รั บ
การปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในลั ก ษณะต่ า งๆ จนตก
ผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เ รี ย น การประเมิ น คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล จากการ
สังเกตซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพื่ อนามาประเมินและตั ดสิน

การดาเนินการวัดและประเมิน คุณ ลัก ษณะอันพึงประสงค์

ศึกษานิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละคุณลัก ษณะ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะอัน พึงประสงค์
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการพัฒนา
สร้างหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับแนวปฏิบั ติ
ดาเนินการพัฒนาและประเมินผู้เรียนโดยบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้/ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/โครงการ/สอดแทรกในกิจวัตรประจาวัน
รายงานผลการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึ งประสงค์

รายละเอียดในเนื้อหาในเอกสารจะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง
ผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอน/ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา/ครูวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ป ระเมิ น คุ ณลั ก ษณะควรศึ ก ษา
ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลื อ กและปรั บ ใช้
ตามความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา โดยน าเสนอนิ ย าม ตั ว ชี้ วั ด พฤติ ก ร รมบ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารให้
คะแนนของคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร แกนกลางกา รศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก รา ช ๒๕๕๑
ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้ เรียน ๘ ประการ ได้แก่
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
นิยาม ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นิยาม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ ซึ่ ง ความ
เป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมื อ งดี ข องชาติ มี ค วามสามั ค คี
ปรองดอง ภูมิใจและเชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลั ก ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ

ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถู กต้ อง

๑.๒.๒
๑.๓ ศรั ท ธายึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ๑.๓.๑
ตนตามหลักศาสนา
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบัน
๑.๔.๑
พระมหากษัตริย์
๑.๔.๒
๑.๔.๓

ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ
มีความสามัคคีปรองดอง
เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษั ตริย์
แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓
๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ๑.๒.๑

พฤติกรรมบ่งชี้

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
นิยาม
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่น ในความถู ก ต้ อ ง ประพฤติ ต รงตามความ
เป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึ ด หลั ก
ความจริง ความถูกต้องในการดาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
๑.๑ ประพฤติตรงตามความเป็ น ๑.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง
จริงต่ อ ตนเองทั้ ง ทางกาย ๑.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัว
วาจา ใจ
ต่อการกระทาผิด
๑.๑.๓ ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
๑.๒ ประพฤติตรงตามความเป็ น ๑.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
จริ ง ต่ อ ผู้ อื่ น ทั้ ง ทา งกา ย ๑.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
วาจา ใจ
๑.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ ๓ มีวินัย
นิยาม
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคั บ ของครอบครั ว โรงเรี ย นและ
สังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
๓ . ๑ ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ๓.๑.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
กฎ เก ณฑ์ ร ะ เบี ย บ
โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ข้อบัง คั บ ของครอบครั ว ๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันและ
โรงเรียนและสังคม
รับผิดชอบในการทางาน

ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
นิยาม
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ย น แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลั ก ษณะซึ่ ง แสดงออกถึ ง ความตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามในการเรี ย นและเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ย นอย่ า งสม่ าเสมอ ด้ ว ยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่ ว มกิ จ กรรม
การเรียนรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้ จ ากแหล่ ง
เรี ยน รู้ ทั้ ง ภา ยใ น แ ล ะ
ภายนอกโรงเรี ย น ด้ ว ย
กา ร เ ลื อ ก ใ ช้ สื่ อ อ ย่ า ง
เหมาะสม สรุ ป เป็ น องค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ส า ม า ร ถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่ ง พิ มพ์ สื่ อ เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เลือกใช้สื่อได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๔.๒.๒ บั น ทึ ก ความรู้ วิ เ คราะห์ ตรวจสอบจากสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ เ พื่ อ สรุ ป เป็ น
องค์ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
นิยาม
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งพอประมาณ มี เ หตุ ผ ล
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่อในสังคมได้อย่างมี ความสุ ข
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวั ง อยู่ ร่ ว มกั บ
ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ ย งและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม

๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

พฤติกรรมบ่งชี้
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ
อย่างประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และการเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทาให้ผู้อื่นเดือ ดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทาผิดพลาด
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การทางาน และการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น บนพื้ น ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
๕.๒.๒ รู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสภาพแวดล้ อ ม ยอมรั บ
และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
นิยาม
มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้ า ที่ ก าร
งานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ที่มุ่งมั่นในการทางาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด้ ว ย
ความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็ จ ลุ ล่ ว งตามเป้ า หมายที่ ก าหนด
ด้วยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน

๖.๑.๑
๖.๑.๒
๖.๑.๓
๖.๒ ทางานด้วยความเพียร
๖.๒.๑
พยายามและอดทน เพื่อให้ ๖.๒.๒
งานสาเร็จตามเป้าหมาย
๖.๒.๓

พฤติกรรมบ่งชี้
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้วยตนเอง
ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
นิยาม
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด
ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตั ญ ญู ก ตเวที ใช้ ภ าษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสามาคารวะ กตัญญูกตเวที
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่อผู้มีพระคุณ
ไทยและมีความกตัญญู
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
กตเวที
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมไทย
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย ๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ในการสื่อสารได้อย่าง
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ถูกต้องเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิ
๗.๓.๑ นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
ปัญญาไทย
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนา มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึ ง คุ ณลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมหรื อ สถานการณ์ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คื อ ผู้ ที่ มีลั ก ษณะเป็ น ผู้ ใ ห้ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น แบ่ ง ปั น ความสุ ข ส่ ว นตนเพื่ อ ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยแรงกาย
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามให้เ กิดในชุ มชนโดยไม่หวัง สิ่งตอบแทน

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่
หวังผลตอบแทน
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชน และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้วยความเต็มใจ
๘.๑.๒ อาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจและกาลังสติปัญญาโดยไม่
หวังผลตอบแทน
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น
๘.๒.๑ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีง ามของส่ ว นร่ ว มตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
ร้องเพลงชาติและ
เพลงชาติ ร้อง
อธิบายความหมาย
เพลงชาติ และ
ของเพลงชาติ
บอกความหมาย
ได้ถูกต้อง
ของเพลงชาติได้
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ
ถูกต้อง ปฏิบัติ
และหน้าที่พลเมืองดี ตนตามสิทธิและ
ของชาติ
หน้าที่ของ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี
นักเรียน ให้
ปรองดอง
ความร่วมมือ
ร่วมใจในการ
ทางานกับสมาชิก
ในชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม
เข้าร่วมกิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ที่สร้างความสามัคคี ต่อโรงเรียนและ
ปรองดอง ที่เป็น
ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ตัวอย่างที่ดี
ชุมชนและสังคม
ในการสร้างความ
๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง
สามัคคีปรองดอง
ยกย่องความเป็น
ในหมู่เพื่อน
ชาติไทย

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน

ผ่าน (๑)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได้

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ

ดี (๒)
เข้าร่วมกิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและ
ปฏิบัติตนเพื่อ
สร้างความ
สามัคคีปรองดอง
ในหมู่เพื่อน

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เข้าร่วม
ที่สร้างความ
กิจกรรมที่สร้าง
สามัคคีปรองดอง ความสามัคคี
ในหมู่เพื่อน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทาง เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนาที่ตนนับถือ
ทางศาสนา
ทางศาสนาที่ตน
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลัก
ที่ตนนับถือ
นับถือ ปฏิบัติตน
ของศาสนาที่ตน
ปฏิบัติตนตาม
ตามหลักของ
นับถือ
หลักของศาสนา ศาสนาอย่าง
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี
อย่างสม่าเสมอ สม่าเสมอ
ของศาสนิกชน
และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของศาสนิก
ชน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบั นพระมหากษัตริ ย์
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมที่ และมีส่วนร่วมใน ทางศาสนาที่ตน
เกี่ยวกับสถาบัน
การจัดกิจกรรมที่ นับถือ ปฏิบัติตน
พระมหากษัตริย์
เกี่ยวกับสถาบัน ตามหลักของ
๑.๔.๒ แสดงความสานึกใน
พระมหากษัตริย์ ศาสนาอย่าง
พระมหากรุณาธิคุณ ตามที่โรงเรียน
สม่าเสมอ
ของพระมหากษัตริย์ และชุมชนจัดขึ้น
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ผ่าน (๑)
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาเป็นบาง
โอกาส

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน
นับถือ

ผ่าน (๑)
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาเป็นบาง
โอกาส

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็น จริงต่ อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ให้ข้อมูลที่
เป็นความจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
ถูกต้องและเป็น
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคานึงถึง ปฏิบัติในสิ่งที่
ปฏิบัติในสิ่งที่
ปฏิบัติในสิ่งที่
จริง
ความถูกต้อง ละอาย ถูกต้อง ทาตาม ถูกต้อง ทาตาม ถูกต้อง
และเกรงกลัวต่อการ สัญญาที่ตนให้ไว้ สัญญาที่ตนให้ไว้
กระทาผิด
กับพ่อแม่
กับพ่อแม่
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคามั่น
ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครอง
สัญญา
ละอายและเกรง
กลัวต่อการ
กระทาผิด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่ อผู้ อื่นทั้ง ทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือ ไม่นาสิ่งของและ ไม่นาสิ่งของของ ไม่นาสิ่งของของ
ผลงานของผู้อื่น
ผลงานของผู้อื่น ผู้อื่นมาเป็นของ ผู้อื่นมาเป็นของ
มาเป็นของตนเอง
มาเป็นของตนเอง ตนเอง ปฏิบัติ ตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
ต่อผู้อื่นด้วยความ
ด้วยความซื่อตรง
ด้วยความซื่อตรง ซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทาง
ที่ไม่ถูกต้อง

ไม่ผ่าน (๐)
นาสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง

ข้อที่ ๓ มีวินัย
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อบังคับของครอบครัว กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
โรงเรียนและสังคม
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
๓.๒ ตรงต่อเวลาในการ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนได้ด้วย โรงเรียน โดยมี โรงเรียน โดยมี โรงเรียน
ในชีวิตประจาวันและ
ตนเอง
การตักเตือนเป็น การตักเตือนเป็น
รับผิดชอบในการทางาน
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอา ตั้งใจเรียน เอา ตั้งใจเรียน เอา
๔.๑.๒ เอาใจใส่ แ ละมี ค วาม ใจใส่และมีความ ใจใส่และมีความ ใจใส่ในการเรียน
เพียรพยายามในการ เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน
เรียนรู้
การเรียนรู้ เข้า การเรียน
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมการ
การเรียนรู้ต่างๆ
เรียนรู้ต่างๆ

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ตั้งใจเรียน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น ด้ ว ยการเลื อ กใช้ สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา
ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา ไม่ศึกษาค้นคว้า
ความรู้จากหนังสือ
ความรู้จาก
ความรู้จาก
ความรู้จาก
หาความรู้
เอกสาร สิ่งพิมพ์
หนังสือ เอกสาร หนังสือ เอกสาร หนังสือ เอกสาร
สื่อเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ทั้งภายในและ
แหล่งเรียนรู้อื่น แหล่งเรียนรู้อื่น แหล่งเรียนรู้อื่น
ภายนอกโรงเรียน
มีการบันทึก
มีการบันทึก
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
ความรู้
ความรู้
เหมาะสม
แลกเปลี่ยน
๔.๒.๒ บันทึกความรู้
ความรู้กับผู้อื่น
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู้เพื่อ
สรุปเป็นองค์ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๔.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ
ใช้เงิน ของใช้
ใช้เงินของใช้
ใช้เงินและของใช้
ตนเอง เช่น เงิน
ส่วนตัวและของ ส่วนตัวและของ ส่วนตัวอย่าง
สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ ส่วนรวมอย่าง
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด
อย่างประหยัด คุ้มค่า ประหยัด คุ้มค่า ประหยัด และ
และเก็บรักษา ดูแล เก็บรักษา ดูแล เก็บรักษาดูแล
อย่างดี รวมทั้งการใช้ อย่างดี ตัดสินใจ อย่างดี ตัดสินใจ
เวลาอย่างเหมาะสม อย่างมีเหตุผล ไม่ อย่างมีเหตุผล
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
เอาเปรียบผู้อื่น
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
และเก็บรักษา ดูแล
อย่างดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและ
ไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อมให้
อภัยเมื่อผู้อื่นกระทา
ผิดพลาด

ไม่ผ่าน (๐)
ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยัด

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อ ย่างมีความสุข
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
ใช้ความรู้ ข้อมูล ใช้ความรู้ ข้อมูล ใช้ความรู้ ข้อมูล ไม่วางแผนการ
การทางานและการใช้ ข่าวสารให้เป็น ข่าวสารให้เป็น ข่าวสารให้เป็น เรียนและการใช้
ชีวิตประจาวัน
ประโยชน์ต่อการ ประโยชน์ต่อการ ประโยชน์ต่อการ ชีวิตประจาวัน
บนพื้นฐานของความรู้ เรียนและใช้ใน
เรียนและใช้ใน
เรียน
ข้อมูล ข่าวสาร
ชีวิตประวัน อยู่ ชีวิตประจาวัน
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยน
ร่วมกับผู้อื่นได้
แปลงของสังคมและ อย่างมีความสุข
สภาพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข

ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบั ติห น้าที่ก ารงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ที่
มอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย
ในการทางาน
ให้สาเร็จ มีการ ให้สาเร็จ
ให้สาเร็จ
ปรับปรุงการ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา ทางานให้ดีขึ้น
การทางาน
ด้วยตนเอง

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่ อให้งานสาเร็จ ตามเป้า หมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ไม่ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ขยัน อดทน ไม่ ขยัน อดทน
ขยัน พยามยาม ในการทางาน
และอุปสรรคในการ ย่อท้อต่อปัญหา พยายามให้งาน ให้งานสาเร็จตาม
ทางาน
ในการทางาน
สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา
พยายามให้งาน เป้าหมาย ชื่นชม
และอุปสรรคในการ สาเร็จตาม
ผลงานด้วยความ
ทางานให้สาเร็จ
เป้าหมาย ชื่นชม ภาคภูมิใจ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย
ผลงานด้วยความ
ความภาคภูมิใจ
ภาคภูมิใจ

ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตั ญญูก ตเวที
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๗.๑.๑ แต่งกายและมี
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ไม่มีสัมมาคารวะ
มารยาทงดงาม
มารยาทแบบไทย มารยาทแบบไทย มารยาทแบบไทย ต่อผู้ใหญ่
แบบไทย
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อ กตัญญูกตเวทีต่อ กตัญญูกตเวทีต่อ
กตัญญูกตเวที
ผู้มีพระคุณและ ผู้มีพระคุณและ ผู้มีพระคุณ
ต่อผู้มีพระคุณ
แต่งกายแบบไทย แต่งกายแบบไทย
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ
ไทย
และวัฒนธรรม
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนาให้ ไทย
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อ สารได้ อย่างถูก ต้ องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ
เป็นแบบอย่างที่ดี ใช้ภาษาไทยและ ใช้ภาษาไทยและ ไม่สนใจใช้
เลขไทยในการ
ในการใช้ภาษา เลขไทยในการ
เลขไทยในการ
ภาษาไทยอย่าง
สื่อสารได้อย่าง
ไทยและเลขไทย สื่อสารบอกให้
สื่อสารได้
ถูกต้อง
ถูกต้องเหมาะสม
ในการสื่อสาร
ผู้อื่นใช้ภาษาไทย
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนาให้ บอกให้ผู้อื่นใช้
ที่ถูกต้อง
ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ภาษาไทยที่
ของการใช้ภาษาไทย ถูกต้อง
ที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๗.๓.๑ นาภูมิปัญญาไทย
บอกชื่อภูมิ
มาใช้ให้เหมาะสม
ปัญญาไทยที่ใช้
ในวิถีชีวิต
ในท้องถิ่นของตน
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่
เข้าร่วมและ
เกี่ยวข้องกับ
ชักชวนคนใน
ภูมิปัญญาไทย
ครอบครัวหรือ
๗.๓.๓ แนะนา มีส่วนร่วม เพื่อนเข้าร่วม
ในการสืบทอด
กิจกรรมที่
ภูมิปัญญาไทย
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย

ดี (๒)
บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่นของตน
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
บอกชื่อภูมิ
ไม่สนใจภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้ ปัญญาไทย
ในท้องถิ่นของตน
ได้

ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยพ่อแม่
ช่วยพ่อแม่
ช่วยพ่อแม่
ไม่ช่วยเหลือพ่อ
ครูทางานด้วยความ ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองและครู แม่ ผู้ปกครอง
เต็มใจ
ทางาน อาสา
ทางาน อาสา
ทางานด้วยความ และครู
๘.๑.๒ อาสาทางานให้ผู้อื่น ทางานและ
ทางานให้ผู้อื่น
เต็มใจ
ด้วยกาลังกาย
แบ่งปันสิ่งของให้ ด้วยความเต็มใจ
กาลังใจและกาลัง
ผู้อื่นด้วยความ
สติปัญญาด้วยความ เต็มใจ
สมัครใจ
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
สาธารณสมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของ สิ่งแวดล้อมของ สิ่งแวดล้อมของ
ด้วยความเต็มใจ
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียน เข้า
โรงเรียน เข้า
โรงเรียน
ที่เป็นประโยชน์
ร่วมกิจกรรมของ ร่วมกิจกรรมของ
ต่อโรงเรียน ชุมชน โรงเรียนด้วย
โรงเรียน
และสังคม
ความเต็มใจ
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา หรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยความ
กระตือรือร้น

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่สนใจดูแล
รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖)

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
ร้องเพลงชาติและ
เพลงชาติ ร้อง
อธิบายความหมาย
เพลงชาติได้
ของเพลงชาติ
และบอก
ได้ถูกต้อง
ความหมายของ
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ
เพลงชาติได้
และหน้าที่พลเมืองดี ถูกต้อง ปฏิบัติ
ของชาติ
ตนตามสิทธิและ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี
หน้าที่ของ
ปรองดอง
นักเรียน ให้
ความร่วมมือ
ร่วมใจในการ
ทางานกับสมาชิก
ในโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม
เป็นตัวอย่างที่ดี
สนับสนุนกิจกรรม
ในการเข้าร่วม
ที่สร้างความสามัคคี กิจกรรมที่สร้าง
ปรองดอง ที่เป็น
ความสามัคคี
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ปรองดอง และ
ชุมชนและสังคม
เป็นประโยชน์ต่อ
๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง
โรงเรียนและ
ยกย่องความเป็น
ชุมชน
ชาติไทย

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได้
และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน ให้
ความร่วมมือ
ร่วมใจในการ
ทางานกับสมาชิก
ในชั้นเรียน

ผ่าน (๑)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได้
และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ

ดี (๒)
เข้าร่วมกิจกรรม
ทีส่ ร้างความ
สามัคคีปรองดอง
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เข้าร่วม
ที่สร้างความ
กิจกรรมที่สร้าง
สามัคคีปรองดอง ความสามัคคี
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทาง เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนาที่ตนนับถือ
ทางศาสนา
ทางศาสนาที่ตน
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลัก
ที่ตนนับถือ
นับถือ ปฏิบัติตน
ของศาสนาที่ตน
ปฏิบัติตนตาม
ตามหลักของ
นับถือ
หลักของศาสนา ศาสนาอย่าง
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี
อย่างสม่าเสมอ สม่าเสมอ
ของศาสนิกชน
เป็นตัวอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบั นพระมหากษัตริ ย์
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมที่ และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
เกี่ยวกับสถาบัน
การจัดกิจกรรมที่ การจัดกิจกรรมที่
พระมหากษัตริย์
เกี่ยวกับสถาบัน เกี่ยวกับสถาบัน
๑.๔.๒ แสดงความสานึกใน พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์
พระมหากรุณาธิคุณ ตามที่โรงเรียน
ตามที่โรงเรียน
ของพระมหากษัตริย์ และชุมชนจัดขึ้น และชุมชนจัดขึ้น
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความ
ชื่นชมในพระราช
จงรักภักดีต่อสถาบัน กรณียกิจ พระ
พระมหากษัตริย์
ปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริย์และ
พระราชวงศ์

ผ่าน (๑)
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาตาม
โอกาส

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน
นับถือ

ผ่าน (๑)
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็น จริงต่ อตนเองทั้งทางกาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นความจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคานึงถึง ปฏิบัติในสิ่งที่
ปฏิบัติในสิ่งที่
ความถูกต้อง ละอาย ถูกต้อง ละอาย ถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวต่อการ และเกรงกลัวที่ และเกรงกลัวที่
กระทาผิด
จะทาความผิด
จะทาความผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคามั่น
ทาตามสัญญาที่ ทาตามสัญญาที่
สัญญา
ตนให้ไว้กับพ่อแม่ ตนให้ไว้กับพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองและครู
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์

วาจา ใจ
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ให้ข้อมูลที่
และเป็นจริง
ถูกต้องและเป็น
ปฏิบัติในสิ่งที่
จริง
ถูกต้อง ทาตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่ อผู้ อื่นทั้ง ทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือ ไม่นาสิ่งของและ ไม่นาสิ่งของและ ไม่นาสิ่งของของ
ผลงานของผู้อื่น
ผลงานของผู้อื่น ผลงานของผู้อื่น ผู้อื่นมาเป็นของ
มาเป็นของตนเอง
มาเป็นของตนเอง มาเป็นของตนเอง ตนเอง ปฏิบัติ
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ตนต่อผู้อื่นด้วย
ด้วยความซื่อตรง
ด้วยความซื่อตรง ด้วยความซื่อตรง ความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทาง และเป็น
ที่ไม่ถูกต้อง
แบบอย่างที่ดีแก่
เพื่อนด้านความ
ซื่อสัตย์

ไม่ผ่าน (๐)
นาสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตน

ข้อที่ ๓ มีวินัย
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ไม่ปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อบังคับของครอบครัว กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
โรงเรียนและสังคม
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
๓.๒ ตรงต่อเวลาในการ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียน ตรงต่อ โรงเรียน ตรงต่อ โรงเรียน ตรงต่อ โรงเรียน
ในชีวิตประจาวันและ
เวลาในการ
เวลาในการ
เวลาในการ
รับผิดชอบในการทางาน ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ต่างๆ ใน
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวันแต่ ชีวิตประจาวันแต่
และรับผิดชอบใน ต้องมีการเตือน ต้องมีการเตือน
การทางานได้
เป็นบางครั้ง
เป็นส่วนใหญ่
ด้วยตนเอง

ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอา ตั้งใจเรียน เอา ตั้งใจเรียน เอา
๔.๑.๒ เอาใจใส่ แ ละมี ค วาม ใจใส่และมีความ ใจใส่และมีความ ใจใส่และมีความ
เพียรพยายามในการ เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน
เรียนรู้
การเรียนรู้ เข้า การเรียนรู้ เข้า การเรียนรู้ เข้า
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรียนรู้ต่างๆ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น เรียนรู้ต่างๆ
เรียนรู้ต่างๆ
ประจา
บ่อยครั้ง

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ตั้งใจเรียน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น ด้ ว ยการเลื อ กใช้ สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา
ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา ไม่ศึกษาค้นคว้า
ความรู้จากหนังสือ
ความรู้จาก
ความรู้จาก
ความรู้จาก
หาความรู้
เอกสาร สิ่งพิมพ์
หนังสือ เอกสาร หนังสือ เอกสาร หนังสือ เอกสาร
สื่อเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เทคโนโลยีต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ
ทัง้ ภายในและ
แหล่งเรียนรู้ทั้ง แหล่งเรียนรู้ทั้ง แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายนอกโรงเรียน
ภายในและ
ภายในและ
ภายในและ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
ภายนอกโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน
เหมาะสม
เลือกใช้สื่อได้
มีการบันทึก
มีการบันทึก
๔.๒.๒ บันทึกความรู้
อย่างเหมาะสม ความรู้ สรุปเป็น ความรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มีการบันทึก
องค์ความรู้
จากสิ่งที่เรียนรู้เพื่อ
ความรู้ สรุปเป็น นาเสนอและ
สรุปเป็นองค์ความรู้ องค์ความรู้
แลกเปลี่ยน
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้
นาเสนอและ
ความรู้กับผู้อื่นได้
ด้วยวิธีการต่างๆ
แลกเปลี่ยนองค์
และนาไปใช้ใน
ความรู้ด้วย
ชีวิตประจาวันได้
วิธีการที่
หลากหลาย

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๔.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ
ใช้ทรัพย์สินของ ใช้ทรัพย์สินของ ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเอง เช่น เงิน
ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและ
สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
อย่างประหยัด คุ้มค่า ส่วนรวมอย่าง
ส่วนรวมอย่าง
ส่วนรวมอย่าง
และเก็บรักษา ดูแล ประหยัด คุ้มค่า ประหยัด คุ้มค่า ประหยัดและ
อย่างดี รวมทั้งการใช้ เก็บรักษาดูแล
เก็บรักษาดูแล
คุ้มค่า
เวลาอย่างเหมาะสม อย่างดี ตัดสินใจ อย่างดี ตัดสินใจ
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
อย่างมีเหตุผล
อย่างมีเหตุผล
ส่วนรวมอย่าง
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ประหยัด คุ้มค่า
และไม่ทาให้ผู้อื่น
และเก็บรักษา ดูแล เดือดร้อน
อย่างดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและ
ไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อมให้
อภัยเมื่อผู้อื่นกระทา
ผิดพลาด

ไม่ผ่าน (๐)
ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยัด

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อ ย่างมีความสุข
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
ใช้ความรู้ ข้อมูล ใช้ความรู้ ข้อมูล ใช้ความรู้ ข้อมูล ไม่วางแผนการ
การทางานและการใช้ ข่าวสารให้เป็น ข่าวสารให้เป็น ข่าวสารให้เป็น เรียนและการใช้
ชีวิตประจาวัน
ประโยชน์ต่อการ ประโยชน์ต่อการ ประโยชน์ต่อการ ชีวิตประจาวัน
บนพื้นฐานของความรู้ เรียนและใช้ใน
เรียนและใช้ใน
เรียนและใช้ใน
ข้อมูล ข่าวสาร
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยน
รับรู้การเปลี่ยน รับรู้การ
แปลงของสังคมและ แปลงของครอบ- เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม
ครัว ชุมชนและ ครอบครัว
ยอมรับและปรับตัว
สภาพแวดล้อม ชุมชนและ
เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ร่วมกับ
สภาพแวดล้อม
ได้อย่างมีความสุข
ผู้อื่นอย่างมี
ความสุข

ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบั ติห น้าที่ก ารงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
มอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ที่
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย
ในการทางาน
ให้สาเร็จ มีการ ให้สาเร็จ มีการ
ให้สาเร็จ
ปรับปรุงและ
ปรับปรุงการ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา พัฒนาการทางาน ทางานให้ดีขึ้น
การทางาน
ให้ดีขึ้นด้วย
ด้วยตนเอง
ตนเอง

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
ตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
รับผิดชอบในการ หน้าที่การงาน
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่ อให้งานสาเร็จ ตามเป้า หมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ไม่ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ขยัน อดทน ไม่ ขยัน อดทน
ขยัน พยามยาม ในการทางาน
และอุปสรรคในการ ย่อท้อต่อปัญหา พยายามให้งาน ให้งานสาเร็จตาม
ทางาน
ในการทางาน
สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา
พยายามให้งาน เป้าหมาย ชื่นชม
และอุปสรรคในการ สาเร็จตาม
ผลงานด้วยความ
ทางานให้สาเร็จ
เป้าหมาย ชื่นชม ภาคภูมิใจ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย
ผลงานด้วยความ
ความภาคภูมิใจ
ภาคภูมิใจ

ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตั ญญูก ตเวที
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๗.๑.๑ แต่งกายและมี
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ไม่มีสัมมาคารวะ
มารยาทงดงาม
มารยาทแบบไทย มารยาทแบบไทย มารยาทแบบไทย ต่อผู้ใหญ่
แบบไทย
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อ กตัญญูกตเวทีต่อ กตัญญูกตเวทีต่อ
กตัญญูกตเวที
ผู้มีพระคุณและ ผู้มีพระคุณและ ผู้มีพระคุณและ
ต่อผู้มีพระคุณ
แต่งกายแบบไทย แต่งกายแบบไทย แต่งกายแบบไทย
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
เข้าร่วมหรือมี
เข้าร่วมหรือมี
เกี่ยวข้องกับประเพณี ส่วนร่วมใน
ส่วนร่วมใน
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
ไทย
เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับ
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนาให้ ประเพณี ศิลปะ ประเพณี ศิลปะ
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ไทย ชักชวน
ไทย
ประเพณี ศิลปะ
แนะนาเพื่อนให้
และวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อ สารได้ อย่างถูก ต้ องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ
ใช้ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทย
ไม่สนใจใช้
เลขไทยในการ
เลขไทยในการ
เลขไทยในการ
เลขไทยในการ
ภาษาไทยอย่าง
สื่อสารได้อย่าง
สื่อสารได้ถูกต้อง สื่อสารได้ถูกต้อง สื่อสารแนะนา
ถูกต้อง
ถูกต้องเหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
ผู้อื่นใช้ภาษาไทย
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนาให้ แนะนาให้ผู้อื่น
แนะนาให้ผู้อื่น
ที่ถูกต้อง
ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ใช้ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทย
ของการใช้ภาษาไทย ที่ถูกต้องเป็น
ที่ถูกต้อง
ที่ถูกต้อง
ประจา เป็น
แบบอย่างที่ดี
ด้านการใช้
ภาษาไทย

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๗.๓.๑ นาภูมิปัญญาไทย
บอกชื่อภูมิ
มาใช้ให้เหมาะสม
ปัญญาไทยที่ใช้
ในวิถีชีวิต
ในท้องถิ่น เข้า
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่
ร่วมและชักชวน
เกี่ยวข้องกับ
คนในครอบครัว
ภูมิปัญญาไทย
หรือเพื่อนและ
๗.๓.๓ แนะนา มีส่วนร่วม บุคคลอื่นๆ เข้า
ในการสืบทอด
ร่วมกิจกรรมที่
ภูมิปัญญาไทย
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย ใช้
ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน

ดี (๒)
บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่น เข้า
ร่วมและชักชวน
คนในครอบครัว
หรือเพื่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
บอกชื่อภูมิ
ไม่สนใจ
ปัญญาไทยที่ใช้ ภูมปิ ัญญาไทย
ในท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย

ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยพ่อแม่
ช่วยพ่อแม่
ช่วยพ่อแม่
ไม่ช่วยเหลือพ่อ
ครูทางานด้วยความ ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองและครู แม่ ผู้ปกครอง
เต็มใจ
ทางาน อาสา
ทางาน อาสา
ทางาน อาสา
และครู
๘.๑.๒ อาสาทางานให้ผู้อื่น ทางาน ช่วยคิด ทางานและ
ทางานให้ผู้อื่น
ด้วยกาลังกาย
ช่วยทาและ
แบ่งปันสิ่งของให้ ด้วยความเต็มใจ
กาลังใจและกาลัง
แบ่งปันสิ่งของให้ ผู้อื่นด้วยความ
สติปัญญาด้วยความ ผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ
สมัครใจ
เต็มใจ
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
สาธารณสมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของ สิ่งแวดล้อมของ สิ่งแวดล้อมของ
ด้วยความเต็มใจ
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียน ชุมชน โรงเรียน เข้า
โรงเรียน เข้า
ที่เป็นประโยชน์
เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมเพื่อ ร่วมกิจกรรมเพื่อ
ต่อโรงเรียน ชุมชน เพื่อสังคมและ
สังคมและ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์
และสังคม
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ ของโรงเรียนด้วย ของโรงเรียนด้วย ของโรงเรียน
ความเต็มใจ
แก้ปัญหา หรือร่วม ความเต็มใจ
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยความ
กระตือรือร้น

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่สนใจดูแล
รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
ร้องเพลงชาติและ
เพลงชาติ ร้อง
อธิบายความหมาย
เพลงชาติ และ
ของเพลงชาติ
บอกความหมาย
ได้ถูกต้อง
ของเพลงชาติได้
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ
ถูกต้อง ปฏิบัติ
และหน้าที่พลเมืองดี ตนตามสิทธิและ
ของชาติ
หน้าที่ของ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี
พลเมืองดี ให้
ปรองดอง
ความร่วมมือ
ร่วมใจในการทา
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียนและ
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม
เข้าร่วมกิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
ที่สร้างความสามัคคี การจัดกิจกรรม
ปรองดอง ที่เป็น
ที่สร้างความ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน สามัคคีปรองดอง
ชุมชนและสังคม
และเป็น
๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง
ประโยชน์ต่อ
ยกย่องความเป็น
โรงเรียนและ
ชาติไทย
ชุมชนและสังคม
ชื่นชมความเป็น
ชาติไทย

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน ให้
ความร่วมมือ
ร่วมใจในการทา
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน

ผ่าน (๑)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน ให้
ความร่วมมือ
ร่วมใจในการทา
กิจกรรมกับ
สมาชิกในชั้น
เรียน

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ

ดี (๒)
เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เข้าร่วม
ที่สร้างความ
กิจกรรมที่สร้าง
สามัคคีปรองดอง ความสามัคคี
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทาง เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนาที่ตนนับถือ
ทางศาสนา
ทางศาสนาที่ตน
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลัก
ที่ตนนับถือ
นับถือ ปฏิบัติตน
ของศาสนาที่ตน
ปฏิบัติตนตาม
ตามหลักของ
นับถือ
หลักของศาสนา ศาสนาอย่าง
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี
อย่างสม่าเสมอ สม่าเสมอ
ของศาสนิกชน
เป็นตัวอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบั นพระมหากษัตริ ย์
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมที่ และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
เกี่ยวกับสถาบัน
การจัดกิจกรรมที่ การจัดกิจกรรมที่
พระมหากษัตริย์
เกี่ยวกับสถาบัน เกี่ยวกับสถาบัน
๑.๔.๒ แสดงความสานึกใน พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์
พระมหากรุณาธิคุณ ตามที่โรงเรียน
ตามที่โรงเรียน
ของพระมหากษัตริย์ และชุมชนจัดขึ้น และชุมชนจัดขึ้น
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความ
ชื่นชมในพระราช
จงรักภักดีต่อสถาบัน กรณียกิจ พระ
พระมหากษัตริย์
ปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริย์และ
พระราชวงศ์

ผ่าน (๑)
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาตาม
โอกาส

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน
นับถือ

ผ่าน (๑)
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็น จริงต่ อตนเองทั้งทางกาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นความจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคานึงถึง ปฏิบัติในสิ่งที่
ปฏิบัติในสิ่งที่
ความถูกต้อง ละอาย ถูกต้อง ละอาย ถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวต่อการ และเกรงกลัวที่ และเกรงกลัวที่
กระทาผิด
จะทาความผิด
จะทาความผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคามั่น
ทาตามสัญญาที่ ทาตามสัญญาที่
สัญญา
ตนให้ไว้กับเพื่อน ตนให้ไว้กับเพื่อน
พ่อแม่หรือ
พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองและครู
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์

วาจา ใจ
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ให้ข้อมูลที่
และเป็นจริง
ถูกต้องและเป็น
ปฏิบัติในสิ่งที่
จริง
ถูกต้อง ทาตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพื่อน พ่อแม่
หรือผู้ปกครอง
และครู

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่ อผู้ อื่นทั้ง ทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือ ไม่นาสิ่งของและ ไม่นาสิ่งของและ ไม่นาสิ่งของและ นาสิ่งของของ
ผลงานของผู้อื่น
ผลงานของผู้อื่น ผลงานของผู้อื่น ผลงานของผู้อื่น ผู้คนอื่นมาเป็น
มาเป็นของตนเอง
มาเป็นของตนเอง มาเป็นของตนเอง มาเป็นของตนเอง ของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง
ด้วยความซื่อตรง ด้วยความซื่อตรง ด้วยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทาง ไม่หาประโยชน์ ไม่หาประโยชน์
ที่ไม่ถูกต้อง
ในทางที่ไม่
ในทางที่ไม่
ถูกต้อง และเป็น ถูกต้อง
แบบอย่างที่ดีแก่
เพื่อนด้านความ
ซื่อสัตย์

ข้อที่ ๓ มีวินัย
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ไม่ปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อบังคับของครอบครัว กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
โรงเรียนและสังคม
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
๓.๒ ตรงต่อเวลาในการ
ครอบครัว
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียน และ
โรงเรียน ตรงต่อ โรงเรียน ตรงต่อ โรงเรียน
ในชีวิตประจาวันและ
สังคม ไม่ละเมิด เวลาในการ
เวลาในการ
รับผิดชอบในการทางาน สิทธิของผู้อื่น
ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม
ตรงต่อเวลาใน
ต่างๆ ใน
ต่างๆ ใน
การปฏิบัติ
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
กิจกรรมต่างๆ ใน และรับผิดชอบใน
ชีวิตประจาวัน
การทางาน
และรับผิดชอบใน
การทางาน

ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่ แ ละมี ค วาม ตั้งใจเรียน เอา ตั้งใจเรียน เอา ตั้งใจเรียน เอา
เพียรพยายามในการ ใจใส่ในการเรียน ใจใส่ในการเรียน ใจใส่ในการเรียน
เรียนรู้
มีส่วนร่วมในการ มีส่วนร่วมในการ มีส่วนร่วมในการ
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้และเข้า
เรียนรู้และเข้า
เรียนรู้และเข้า
การเรียนรู้ต่างๆ
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง เรียนรู้ต่างๆ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
ภายในและ
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น ด้ ว ยการเลื อ กใช้ สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา
ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา ไม่ศึกษาค้นคว้า
ความรู้จากหนังสือ
ความรู้จาก
ความรู้จาก
ความรู้จาก
หาความรู้
เอกสาร สิ่งพิมพ์
หนังสือ เอกสาร หนังสือ เอกสาร หนังสือ เอกสาร
สื่อเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ทั้งภายในและ
แหล่งเรียนรู้ทั้ง แหล่งเรียนรู้ทั้ง แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายนอกโรงเรียน
ภายในและ
ภายในและ
ภายในและ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
ภายนอกโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน
เหมาะสม
เลือกใช้สื่อได้
เลือกใช้สื่อได้
เลือกใช้สื่อได้
๔.๒.๒ บันทึกความรู้
อย่างเหมาะสม อย่างเหมาะสม อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มีการบันทึก
มีการบันทึก
มีการบันทึก
จากสิ่งที่เรียนรู้เพื่อ
ความรู้
ความรู้
ความรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้
สรุปเป็นองค์
สรุปเป็นองค์
ด้วยวิธีการต่างๆ
ความรู้
ความรู้
และนาไปใช้ใน
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
ชีวิตประจาวันได้
เรียนรู้ด้วยวิธีการ เรียนรู้กับผู้อื่นได้
ที่หลากหลาย
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ
ใช้ทรัพย์สินของ ใช้ทรัพย์สินของ ใช้ทรัพย์สินของ ใช้เงินและของใช้
ตนเอง เช่น เงิน
ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ส่วนตัวอย่างไม่
สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
ประหยัด
อย่างประหยัด คุ้มค่า ส่วนรวมอย่าง
ส่วนรวมอย่าง
ส่วนรวมอย่าง
และเก็บรักษา ดูแล ประหยัด คุ้มค่า ประหยัด คุ้มค่า ประหยัด คุ้มค่า
อย่างดี รวมทั้งการใช้ เก็บรักษาดูแล
เก็บรักษาดูแล
เก็บรักษาดูแล
เวลาอย่างเหมาะสม อย่างดี ตัดสินใจ อย่างดี ตัดสินใจ อย่างดี ตัดสินใจ
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
อย่างมีเหตุผล
อย่างรอบคอบ
อย่างรอบคอบ
ส่วนรวมอย่าง
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีเหตุผล ไม่เอา มีเหตุผล
ประหยัด คุ้มค่า
และไม่ทาให้ผู้อื่น เปรียบผู้อื่นและ
และเก็บรักษา ดูแล เดือดร้อน และ ไม่ทาให้ผู้อื่น
อย่างดี
ให้อภัยเมื่อผู้อื่น เดือดร้อน
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
กระทาผิดพลาด
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและ
ไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อมให้
อภัยเมื่อผู้อื่นกระทา
ผิดพลาด
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อ ย่างมีความสุข
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
ใช้ความรู้ ข้อมูล
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
ใช้ความรู้ ข้อมูล ใช้ความรู้ ข้อมูล ไม่วางแผนการ
ข่
า
วสารในการวาง
การทางานและการใช้
ข่าวสารในการ ข่าวสารในการ เรียนและการใช้
แผนการเรียน การ วางแผนการเรียน วางแผนการเรียน ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
บนพื้นฐานของความรู้ ทางานและใช้ใน การทางานและ การทางานและ
ชีวิตประจาวัน
ข้อมูล ข่าวสาร
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ในชีวิตประจาวัน
ยอมรับการ
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยน
ยอมรับการ
รับรู้การ
เปลี่ยนแปลง
แปลงของสังคมและ ของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงของ เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม
ครอบครัว
ครอบครัว
ชุมชน สังคม
ยอมรับและปรับตัว
ชุมชน สังคม
ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม
และปรับตัวอยู่
เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
และสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ร่วมกับผู้อื่นได้
ได้อย่างมีความสุข
อย่างมีความสุข

ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบั ติห น้าที่ก ารงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
มอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ที่
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย
ในการทางาน
ให้สาเร็จ มีการ ให้สาเร็จ มีการ
ให้สาเร็จ
ปรับปรุงและ
ปรับปรุงและ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา พัฒนาการทางาน พัฒนาการทางาน
การทางาน
ให้ดีขึ้นด้วย
ให้ดีขึ้น
ด้วยตนเอง
ตนเอง

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
ตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
รับผิดชอบในการ หน้าที่การงาน
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่ อให้งานสาเร็จ ตามเป้า หมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ไม่ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ขยัน อดทน ไม่ ขยัน อดทน ไม่ ขยัน อดทน
ในการทางาน
และอุปสรรคในการ ย่อท้อต่อปัญหา ย่อท้อต่อปัญหา พยามยามให้งาน
ทางาน
พยายาม
ในการทางาน
สาเร็จตาม
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา
แก้ปัญหา
พยายามให้งาน เป้าหมาย
และอุปสรรคในการ อุปสรรคในการ สาเร็จตาม
ทางานให้สาเร็จ
ทางานให้งาน
เป้าหมาย ชื่นชม
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย
สาเร็จตาม
ผลงานด้วยความ
ความภาคภูมิใจ
เป้าหมายภายใน ภาคภูมิใจ
เวลาที่กาหนด
ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ

ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตั ญญูก ตเวที
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๗.๑.๑ แต่งกายและมี
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ไม่มีสัมมาคารวะ
มารยาทงดงาม
มารยาทแบบไทย มารยาทแบบไทย มารยาทแบบไทย ต่อผู้ใหญ่
แบบไทย
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อ กตัญญูกตเวทีต่อ กตัญญูกตเวทีต่อ
กตัญญูกตเวที
ผู้มีพระคุณและ ผู้มีพระคุณและ ผู้มีพระคุณและ
ต่อผู้มีพระคุณ
แต่งกายแบบไทย แต่งกายแบบไทย แต่งกายแบบไทย
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
ด้วยความ
ด้วยความ
เข้าร่วมหรือมี
เกี่ยวข้องกับประเพณี ภาคภูมิใจ เข้า ภาคภูมิใจ เข้า ส่วนร่วมใน
ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมหรือมีส่วน
ร่วมหรือมีส่วน
กิจกรรมที่
ไทย
ร่วมในกิจกรรมที่ ร่วมในกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนาให้ เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะ
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ประเพณี ศิลปะ ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
ไทย
ประเพณี ศิลปะ
ไทย ชักชวน
ไทย
และวัฒนธรรมไทย แนะนาเพื่อนและ
คนอื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อ สารได้ อย่างถูก ต้ องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ
ใช้ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทย
เลขไทยในการ
เลขไทยในการ
เลขไทยในการ
เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
สื่อสารได้ถูกต้อง สื่อสารได้ถูกต้อง สื่อสารได้ถูกต้อง
ถูกต้องเหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนาให้ แนะนา ชักชวน แนะนา ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่น
ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ผู้อื่นใช้ภาษาไทย ผู้อื่นใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาไทย
ของการใช้ภาษาไทย ที่ถูกต้องเป็น
ที่ถูกต้อง
ที่ถูกต้อง
ที่ถูกต้อง
ประจา เป็น
แบบอย่างที่ดี
ด้านการใช้
ภาษาไทย

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่สนใจใช้
ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
๗.๓.๑ นาภูมิปัญญาไทย
สืบค้นภูมิปัญญา
มาใช้ให้เหมาะสม
ไทย เข้าร่วมและ
ในวิถีชีวิต
ชักชวนคนใน
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่
ครอบครัว เพื่อน
เกี่ยวข้องกับ
และผู้อื่นเข้าร่วม
ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่
๗.๓.๓ แนะนา มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับภูมิ
ในการสืบทอด
ปัญญาไทย ใช้
ภูมิปัญญาไทย
และแนะนาให้
เพื่อนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน
และมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย

ดี (๒)
สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ใน
ท้องถิ่น เข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน
และผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย ใช้
และแนะนาให้
เพื่อนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
สืบค้นภูมิปัญญา ไม่สนใจ
ไทยที่ใช้ใน
ภูมปิ ัญญาไทย
ท้องถิ่น เข้าร่วม
กิจกรรมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพื่อนเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย ใช้
ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน

ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยพ่อแม่
ช่วยพ่อแม่
ช่วยพ่อแม่
ไม่ช่วยเหลือพ่อ
ครูทางานด้วยความ ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองและครู แม่ ผู้ปกครอง
เต็มใจ
ทางาน อาสา
ทางาน อาสา
ทางาน อาสา
และครู
๘.๑.๒ อาสาทางานให้ผู้อื่น ทางาน ช่วยคิด ทางาน ช่วยคิด ทางานและ
ด้วยกาลังกาย
ช่วยทาและ
ช่วยทาและ
แบ่งปันสิ่งของให้
กาลังใจและกาลัง
แบ่งปันสิ่งของ
แบ่งปันสิ่งของให้ ผู้อื่นด้วยความ
สติปัญญาด้วยความ และช่วย
ผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ
สมัครใจ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น เต็มใจ
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ด้วยความเต็มใจ
ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
ดูแล รักษา
สาธารณสมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของ สิ่งแวดล้อมของ สิ่งแวดล้อมของ
ด้วยความเต็มใจ
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียน ชุมชน โรงเรียน ชุมชน โรงเรียน เข้า
ที่เป็นประโยชน์
เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมเพื่อ
ต่อโรงเรียน ชุมชน เพื่อสังคมและ
เพื่อสังคมและ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์
และสังคม
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ ของโรงเรียนและ ของโรงเรียนด้วย ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ
แก้ปัญหา หรือร่วม ชุมชนด้วยความ ความเต็มใจ
สร้างสิ่งที่ดีงามของ เต็มใจ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยความ
กระตือรือร้น

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่สนใจดูแล
รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน

การสรุปผลการประเมิน
การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นเพราะเป็ น เรื่ อ งของการ
พัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน การสัดและประเมิ น ผลจึ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว
ผู้เรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะหรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ มีแ นวทางการสรุ ป ผลการประเมิ น ที่
ชัดเจนเป็นธรรมสาหรับผู้เรียน จึงขอเสนอแนวทางการก าหนดเกณฑ์ พิจ ารณาสรุ ป ผลการประเมิ น ในแต่ ล ะ
ขั้นตอนดังนี้
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมิน คุณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค์แ ต่ละคุณ ลัก ษณะ
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๓-๔ ตัวชี้วัด
และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑-๒ ตัวชี้วัด
และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๓ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑-๒ ตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตั วชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับดีจานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

ข้อที่ ๓ มีวินัย
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)

ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด

เกณฑ์การพิจารณา
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
ระดับผ่าน
ระดับไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตั วชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับดีจานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตั วชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับดีจานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตั วชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับดีจานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจานวน ๒-๓ ตัวชี้วัด
และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับดี จานวน ๒ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๒ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๒ ตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตั วชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับดี จานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมิน คุณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค์แ ต่ละคุณ ลัก ษณะของผู้เรีย นจากคณะกรรมการ
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม (๓)
ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และไม่มีผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และไม่มีผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และมีผลการประเมินส่วนที่เหลืออยู่ในระดับผ่าน
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านมากว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และไม่มีผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐)
มีผลการประเมินไม่ผ่าน จากผู้ประเมินตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณาสรุปผลการประเมินคุ ณลัก ษณะอัน พึงประสงค์รายปี/รายภาคของผู้ เรียนรายบุ คคล
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม (๓)
ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑-๔ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๓. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ
และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดั บผ่าน
ไม่ผ่าน (๐)
มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณาสรุปผลการประเมินทุก คุณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค์แ ต่ ละระดับการศึ ก ษา
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม (๓)
ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑-๔ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๓. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ
และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑-๔ คุณลักษณะ
และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคานวณและสรุ ปผลการประเมิน คุณ ลัก ษณะ
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม (๓)
ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป
และไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดใดต่ากว่าระดับ ดี
ดี (๒)
ผลการประเมินทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๗๕
และไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดใดต่ากว่าระดับ ผ่าน
ผ่าน (๑)
ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยตั้ง แต่ ๑.๐๐ แต่ไม่ถึง ๑.๗๕
และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐)
ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๐๐
และมีผลการประเมินบางตัวชี้วัดได้ระดับไม่ ผ่าน

การรายงานผล
เมื่อสถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งอาจดาเนินการได้ ห ลายแนวทาง เช่ น
บูรณาการในกลุ่มสารการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นโครงการหรื อ กิ จ กรรม หรื อ
ปลูกฝังโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจาวันตามความเหมาะสมของสถานศึ ก ษาแล้ ว คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่งตั้งจากสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบต้องดาเนินการประเมิ น คุ ณลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การจบการศึกษาทั้ง ๓ ระดั บ คื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ ก ลางการจบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกาหนดไว้ว่าผู้เรียนทุกระดับจะต้องมีผ ลการประเมิ น คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ นระดั บ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งคุณภาพของผู้ เ รี ย นในส่ ว นของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริ มและพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลของสถานศึกษาในการกาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวิธีการดั งนี้
๑. นาผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ล งในแต่ ล ะภาค
เรี ย น เพื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ปร ะสงค์ ข องแต่ ล ะภาคเรี ย น และสรุ ป ผลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข องปีการศึ กษานั้น
๒. การสรุปผลการประเมินของแต่ละปีการศึกษาให้นาผลการประเมินที่แสดงถึงพัฒนาการสุดท้าย นั่น
คือผลการจากภาคเรียนที่ ๒
๓. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละปีการศึกษา ให้นาผลการประเมิ น บั น ทึ ก ลงใน ปถ.๐๓ , สมุ ด พก ,
ใบรายงานผลการเรียน , แบบรายงานสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เพื่ อ รายงานผลแก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
๔. การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข องแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา เช่ น ระดั บ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย
๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พิจารณาผลการตัดสินในแต่ละชั้นปี ถ้าผล
การประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้ คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ระดับนั้น
๔.๒ ถ้า มี ก รณี ที่ ผ ลการประเมิ น ในปี ก่ อ นๆ ได้ ร ะดั บ ดี หรื อ ดี เ ยี่ ย ม แต่ ปี สุ ด ท้ า ยของระดั บ
การศึกษาได้ระดับผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็ น ไปตามสภาพจริ ง
โดยนาข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับ ใด
๕. นาผลการประเมินปีสุดท้ายของแต่ละระดับชั้นไปบันทึกลงใน ปพ.๑

