
คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสําหรับครูผู้สอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 

 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคข์องผูเ้รียนไว ้8 ประการ คอื  1.  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ 2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต   3.  มีวนิยั                   

4.  ใฝ่เรียนรู้   5.  อยูอ่ยา่งพอเพยีง   6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน    7.  รักความเป็นไทย   8.  มีจิตสาธารณะ   

เพือ่ปลูกฝังและพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท้ี่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลกัษณะที่ดีสาํหรับการดาํรงชีวติใน

สงัคม ซ่ึงการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคน์ั้น ตอ้งใชข้อ้มูลจากการสงัเกตพฤติกรรมตามสภาพ

จริงตามบริบทของโรงเรียน   ฉะนั้นครูผูส้อนจะตอ้งใชเ้วลาในการสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนแต่ละคน

เพือ่นาํมาประเมินและตดัสินผล  กลุ่มบริหารงานวชิาการ  จึงไดจ้ดัทาํคู่มือการประเมินคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคข์องนกัเรียนขึ้น เพือ่ใหค้รูผูส้อนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการประเมินท่ีเป็นไปในรูปแบบและ

แนวทางอนัเดียวกนั  และส่งผลใหก้ารประเมินท่ีไดต้รงตามมาตรฐาน ตามตวัช้ีวดัตามที่หลกัสูตรฯ 

กาํหนด  ดงันั้นในคู่มือฉบบัน้ีคุณครูผูส้อนตอ้งดาํเนินการ  ดงัน้ี 

1.  ศึกษาคู่มือการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน ทั้ง 8 ขอ้  อยา่งละเอียดและ

เขา้ใจ 

2.  ประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน   ทั้ง 8 ขอ้ ตามสภาพจริง (รูปแบบการ

ประเมินใชต้ามสภาพจริงตามบริบทงานของโรงเรียนธารทองพทิยาคมเป็นหลกั) ตามตวัช้ีวดัของแต่ละ

ขอ้ในคู่มือฯ 

3.  การให ้และกรอกคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องแต่ละขอ้ตามตวัช้ีวดั ใหก้รอกเป็น

ตวัเลข ระดบั  0,  1,  2 และ 3  ซ่ึงตวัเลขมีความหมาย ดงัน้ี 

  ระดบัคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดบัดีเยีย่ม 

  ระดบัคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดบัดี 

  ระดบัคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดบัผา่น 

  ระดบัคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดบัไม่ผา่น 

4.  สรุปคะแนนผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ทั้ง  8  ขอ้  เป็นคะแนนเฉล่ีย   

และใชเ้กณฑพ์จิารณาสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนรายบุคคล ดงัน้ี 
คะแนน      2.5  -  3.0     หมายถึง     ระดบัคุณภาพ     ดีเยีย่ม   (3) 

คะแนน      1.5  -  2.4     หมายถึง     ระดบัคุณภาพ     ดี     (2) 

คะแนน      1.0  -  1.4    หมายถึง     ระดบัคุณภาพ     ผา่น     (1) 

คะแนน      0  -  0.9     หมายถึง     ระดบัคุณภาพ     ไม่ผา่น (0) 



 หมายเหตุ   นกัเรียนตอ้งไดรั้บการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบั 1  ขึ้นไปทุกขอ้

จึงจะอนุมติัใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

5.  คุณครูผูส้อนตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน โดยใชต้วัอกัษร  

ผ   หมายถึง  ผา่นการประเมิน  ดว้ยปากกาหมึกสีนํ้ าเงินหรือหมึกสีดาํ  และ  มผ   หมายถึง   ไม่ผา่น           

การประเมิน  ดว้ยปากกาหมึกสีแดง   
 6.  คุณครูผูส้อนลงลายมือช่ือในแบบประเมินใหเ้รียบร้อยทุกระดบัชั้นที่มีการประเมิน และนาํ

ผลการประเมินลงบนัทึกใน แบบ ปพ.5 ให้เรียบร้อย 

 7.  คุณครูผูส้อน ส่งแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน ที่ประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียนเพือ่ลงลายมือช่ือ 

 8.  ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียน ส่งแบบ

ประเมินฯที่  รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวชิาการ และผูอ้าํนวยการโรงเรียนลงลายมือช่ืออนุมติั                

ผลการประเมินเป็นลาํดบัต่อไป 

 

นิยาม  ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ี  และเกณฑ์การให้คะแนน   

ข้อที่ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

นิยาม 

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธาํรง

ไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

ผู้ที่รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  คือ  ผูท้ี่มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี

ความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาที่ตนนบัถือ และแสดง

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.1เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.1.1  ยนืตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ

เพลงชาติไดถู้กตอ้ง 

1.1.2  ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ที่พลเมืองดีของชาติ 

1.1.3  มีความสามคัคี ปรองดอง 

1.2ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย 1.2.1  เขา้ร่วม ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามคัคี 

ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

1.2.2  หวงแหน ปกป้อง ยกยอ่งความเป็นชาติไทย 

 



ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

 ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.3ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติัตน

ตามหลกัของศาสนา 

1.3.1  เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 

1.3.2  ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาที่ตนนบัถือ 

1.3.3  เป็นแบบอยา่งที่ดีของศาสนิกชน 

1.4เคารพเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์

1.4.1  เขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนั

พระมหากษตัริย ์

1.4.2  แสดงความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย ์

1.4.3  แสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใชข้อ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงของนกัเรียนเป็นเกณฑพ์จิารณา) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตาม ขอ้ 1.1 – 1.4 ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม

หนา้ เสาธง หรือ              

เขา้ร่วมกิจกรรม             

ต ํ่ากวา่ร้อยละ 50 

เขา้ร่วมกิจกรรม             

หนา้เสาธงร้อยละ 

50 - 59 

เขา้ร่วมกิจกรรม             

หนา้เสาธงร้อยละ 

60 - 79 

เขา้ร่วมกิจกรรม             

หนา้เสาธงร้อยละ 

80 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ  ขอ้มูลน้ีไดรั้บจากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (งานบุคคล) 

 

ข้อที่ 2  ซ่ือสัตย์สุจริต 

นิยาม 

ซ่ือสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤติตรง

ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

 ผู้ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต  คือ  ผูท้ี่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  และยดึ

หลกัความจริง ความถูกตอ้งในการดาํเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลวัต่อการกระทาํผดิ 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

2.1  ประพฤติตรงตามความเป็น

จริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.1.1  ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งและเป็นจริง 

2.1.2  ปฏิบติัตนโดยคาํนึงถึงความถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัต่อการ

กระทาํผดิ 

2.1.3  ปฏิบติัตามคาํมัน่สญัญา  

2.2  ประพฤติตรงตามความเป็น

จริงต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.2.1  ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 

2.2.2  ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 

2.2.3  ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกตอ้ง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใชข้อ้มูลจากการสงัเกตตามสภาพจริงของครูผูส้อน) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ้ 2.1 – 2.2 ไม่ใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้ง

และเป็นจริง                       

มีพฤติกรรมนาํ

ส่ิงของและผลงาน

ของผูอ่ื้นมาเป็นของ

ตนเอง 

ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง

และเป็นจริง                        

ไม่นาํส่ิงของและ

ผลงานของผูอ่ื้นมา

เป็นของตนเอง  

ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง

และเป็นจริง                        

ไม่นาํส่ิงของและ

ผลงานของผูอ่ื้นมา

เป็นของตนเอง 

ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น

ดว้ยความซ่ือตรง 

ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง

และเป็นจริง                        

ไม่นาํส่ิงของและ

ผลงานของผูอ่ื้นมา

เป็นของตนเอง 

ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น

ดว้ยความซ่ือตรง 

เป็นแบบอยา่งที่ดี

ดา้นความซ่ือสตัย ์

 

ข้อที่  3  มีวินัย 

นิยาม 

 มีวินัย  หมายถึง  คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงการยดึมัน่ในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์และระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 

 ผู้มีวินัย  คือ  ผูท้ี่ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงกฎเกณฑ ์และระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว 

โรงเรียน และสงัคมเป็นปกติวสิยั ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

 

 

 



ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

3.1  ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว 

โรงเรียน และสงัคม 

3.1.1  ปฏิบติัตามขอ้ตกลง ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

ครอบครัว โรงเรียน และสงัคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

3.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจาํวนั และ

รับผดิชอบในการทาํงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใชข้อ้มูลจากการสงัเกตตามสภาพจริงของครูผูส้อน) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ้ 3.1 ไม่ปฏิบติัตนตาม

ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของโรงเรียน และ 

ปฏิบติัตนตาม

ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของโรงเรียน ตรง

ต่อเวลาในการ

ปฏิบติักิจกรรม 

 

ปฏิบติัตนตาม

ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของ ตรงต่อเวลา

ในการปฏิบติั

กิจกรรมและ

รับผดิชอบในการ

ทาํงาน 

-ปฏิบติัตนตาม

ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของโรงเรียน และ 

ไม่ละเมิดสิทธิของ

ผูอ่ื้น 

-ตรงต่อเวลาใน

การปฏิบติั

กิจกรรมและ

รับผดิชอบในการ

ทาํงาน 

 

ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 

นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพยีรพยายามในการเรียน แสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  คือ  ผูท้ี่มีลกัษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพยีรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ ดว้ย

การเลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ สรุปเป็นองคค์วามรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

เผยแพร่ และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

 



ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการ

เรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

4.1.1  ตั้งใจเรียน 

4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพยีรพยายามในการเรียนรู้ 

4.1.3  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ดว้ยการเลือกใช้

ส่ืออยา่งเหมาะสม บนัทึกความรู้ 

วเิคราะห์ สรุปเป็นองคค์วามรู้ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

4.2.1  ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพมิพ ์ส่ือ

เทคโนโลยต่ีางๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ

เลือกใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2.2  บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ ตรวจสอบจากส่ิงที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์

ความรู้ 

4.2.3  แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ และนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใชข้อ้มูลจากการสงัเกตตามสภาพจริงของครูผูส้อน) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ้ 4.1 – 4.2 ไม่ตั้งใจเรียน 

ไม่ศึกษาคน้ควา้หา

ความรู้ 

เขา้เรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใส่ในการเรียน 

และมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ และเขา้

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ เป็น

บางคร้ัง 

เขา้เรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใส่ในการเรียน 

และมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ และเขา้

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ 

บ่อยคร้ัง 

เขา้เรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใส่ในการเรียน 

และมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ และเขา้

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

เป็นประจาํ 

 

 

 

 

 

 



ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 

นิยาม 

อยู่อย่างพอเพยีง  หมายถึง  คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงการดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ           

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี และปรับตวัเพือ่อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพยีง  คือ  ผูท้ี่ดาํเนินชีวติอยา่งประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมดัระวงั อยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความรับผดิชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผน

ป้องกนัความเส่ียง และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

5.1  ดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ 

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1  ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ฯลฯ อยา่ง

ประหยดัคุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี รวมทั้งการใชเ้วลาอยา่ง

เหมาะสม 

5.1.2  ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษา

ดูแลอยา่งดี 

5.1.3  ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล 

5.1.4  ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน พร้อมใหอ้ภยัเม่ือ

ผูอ่ื้นกระทาํผดิพลาด 

5.2  มีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี ปรับตวั

เพือ่อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การทาํงาน และการใชชี้วติประจาํวนับน

พื้นฐานของความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร 

5.2.2  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม ยอมรับ

และปรับตวัเพือ่อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน  (ใชข้อ้มูลจากการสงัเกตตามสภาพจริงของครูผูส้อน) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ้ 5.1 – 5.2 ใชเ้งินและของใช้

ส่วนตวัและ

ส่วนรวมอยา่งไม่

ประหยดั 

ไม่มีการวาง

แผนการเรียนและ

การใช้

ชีวติประจาํวนั 

ใชท้รัพยสิ์นของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

ส่วนรวมอยา่ง

ประหยดั คุม้ค่า 

เก็บรักษาดูแล

อยา่งดี  

   

ใชท้รัพยสิ์นของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

ส่วนรวมอยา่ง

ประหยดั คุม้ค่า 

เก็บรักษาดูแล

อยา่งดี  ไม่เอา

เปรียบผูอ่ื้น 

ใชค้วามรู้ขอ้มูล

ข่าวสารในการ 

วางแผนการเรียน 

และการทาํงาน  

ใชท้รัพยสิ์นของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

ส่วนรวมอยา่ง

ประหยดั คุม้ค่า 

เก็บรักษาดูแล

อยา่งดี  ไม่เอา

เปรียบผูอ่ื้น และ

ไม่ทาํใหผู้อ่ื้น

เดือดร้อน  

ใชค้วามรู้ขอ้มูล

ข่าวสารในการ 

วางแผนการเรียน 

การทาํงาน และใช้

ในชีวติประจาํวนั  

 

ข้อที่  6  มุ่งมั่นในการทาํงาน 

นิยาม 

 มุ่งมั่นในการทาํงาน  หมายถึง  คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผดิชอบในการทาํ

หนา้ที่การงานดว้ยความเพยีรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 ผู้ที่มุ่งมั่นในการทาํงาน  คือ  ผูท้ี่มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดรั้บ

มอบหมายดว้ยความเพยีรพยายาม ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ให้สาํเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายที่กาํหนดดว้ยความรับผดิชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

6.1  ตั้งใจและรับผดิชอบในการ

ปฏิบติัหนา้ที่การงาน 

 

6.2  ทาํงานดว้ยความเพยีรพยายาม 

และอดทนเพือ่ใหง้านสาํเร็จตาม

เป้าหมาย 

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 

6.1.2  ตั้งใจและรับผดิชอบในการทาํงานใหแ้ลว้เสร็จ 

6.1.3  ปรับปรุงและพฒันาการทาํงานดว้ยตนเอง 

6.2.1 ทุ่มเททาํงาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการ

ทาํงาน 

6.2.2  พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการทาํงานใหแ้ลว้เสร็จ 

6.2.3  ช่ืนชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใชข้อ้มูลจากการสงัเกตตามสภาพจริงของครูผูส้อน) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ้ 6.1 – 6.2 ไม่ตั้งใจปฏิบติั

หนา้ที่การงาน 

ตั้งใจและ

รับผดิชอบในการ

ปฏิบติัหนา้ที่ที่

ไดรั้บมอบหมาย

ใหส้าํเร็จ 

ตั้งใจและ

รับผดิชอบในการ

ปฏิบติัหนา้ที่ที่

ไดรั้บมอบหมาย

ใหส้าํเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พฒันาการทาํงาน

ใหดี้ขึ้น 

ตั้งใจและ

รับผดิชอบในการ

ปฏิบติัหนา้ที่ที่

ไดรั้บมอบหมาย

ใหส้าํเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พฒันาการทาํงาน

ใหดี้ขึ้นภายใน

เวลาที่กาํหนด   

 
ข้อที่  7  รักความเป็นไทย 

นิยาม 

 รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์

สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารได้

อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 ผู้ที่รักความเป็นไทย  คือ  ผูท้ี่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์สืบ

ทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย มีความกตญั�กูตเวที 

ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

 



ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย 

และมีความกตญั�ูกตเวที 

 7.1.1  แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสมัมาคารวะ กตญั�ู

กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัประเพณี ศิลปะ และวฒันธรรมไทย 

7.1.3  ชกัชวน แนะนาํใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

7.2  เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยใน

การส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม 

7.2.1.ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

7.2.2 ชกัชวน แนะนาํใหผู้อ่ื้นเห็นคุณค่าของการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้ง 

7.3  อนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญา

ไทย 

7.3.1 นาํภูมิปัญญาไทยมาใชใ้หเ้หมาะสมในวถีิชีวติ 

7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทย 

7.3.3 แนะนาํ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใชข้อ้มูลจากการสงัเกตตามสภาพจริงของครูผูส้อน) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ้ 7.1 – 7.3 ไม่มีสมัมาคารวะต่อ

ครูอาจารย ์

มีสมัมาคารวะต่อ

ครูอาจารย ์ 

ใชภ้าษาไทย เลข

ไทยในการส่ือสาร

ไดถู้กตอ้ง 

มีสมัมาคารวะต่อ

ครูอาจารย ์ 

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้

มารยาทแบบไทย 

ใชภ้าษาไทย เลข

ไทยในการส่ือสาร

ไดถู้กตอ้ง 

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบั              

ภูมิปัญญาไทย 

มีสมัมาคารวะ ต่อ

ครูอาจารย ์ 

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้

มารยาทแบบไทย 

ใชภ้าษาไทย เลข

ไทยในการส่ือสาร

ไดถู้กตอ้ง 

เขา้ร่วมกิจกรรมที่

เก่ียวขอ้งกบั              

ภูมิปัญญาไทย 

และมีส่วนร่วมใน

การสืบทอดภูมิ

ปัญญาไทย 

 

 
 



ข้อที่  8  มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 

 มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ

สถานการณ์ที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสงัคม ดว้ยความเตม็ใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 

 ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  คือ  ผูท้ี่มีลกัษณะเป็นผูใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพือ่

ทาํประโยชน์แก่ส่วนรวม เขา้ใจ เห็นใจผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสงัคม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

ดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัเพือ่แกปั้ญหา หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งที่ดีงามใหเ้กิดในชุมชน โดย

ไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

8.1  ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 

และพงึพอใจโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 

8.1.1  ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 

8.1.2  อาสาทาํงานใหผู้อ่ื้นดว้ยกาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัสติปัญญา

โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

8.1.3  แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ และช่วยแกปั้ญหาหรือสร้าง

ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 

8.2  เขา้ร่วมกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ

สงัคม 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ 

8.2.2  เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

8.2.3  เขา้ร่วมกิจกรรมเพือ่แกปั้ญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของ

ส่วนรวมตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นดว้ยความกระตือรือร้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใชข้อ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนกัเรียนเป็นเกณฑพ์จิารณา) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามขอ้  8.1 – 8.2 เขา้ร่วมกิจกรรม           

การดูแลรักษา              

เขตพื้นที่ ที่ตน

รับผดิชอบ ตํ่ากวา่ 

ร้อยละ  50 

เขา้ร่วมกิจกรรม

การดูแลรักษา          

เขตพื้นที่ที่ตน

รับผดิชอบ ร้อยละ  

50 - 59 

เขา้ร่วมกิจกรรม

การดูแลรักษา          

เขตพื้นที่ที่ตน

รับผดิชอบ ร้อยละ  

60 - 79 

เขา้ร่วมกิจกรรม

การดูแลรักษา         

เขตพื้นที่ที่ตน

รับผดิชอบ ร้อยละ  

80  ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลน้ีไดรั้บจากงานดูแลเขตพื้นที่ของโรงเรียน (กลุ่มบริหารทัว่ไป) 

 



 

 

 

คู่มือการประเมิน 
คุณลกัษณะอนัพึง่ประสงค์ของนักเรียนสําหรับครูผู้สอน 
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