คู่มือการใช้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสํ าหรับครู ผู้สอน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมัญจาศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้ รี ยนไว้ 8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 2. ซื่อสัตย์สุจริ ต 3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง 6. มุ่งมัน่ ในการทํางาน 7. รักความเป็ นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
เพือ่ ปลูกฝังและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสาํ หรับการดํารงชีวติ ใน
สังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้ นั ต้องใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพ
จริ งตามบริ บทของโรงเรี ยน ฉะนั้นครู ผสู ้ อนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนแต่ละคน
เพือ่ นํามาประเมินและตัดสินผล กลุ่มบริ หารงานวิชาการ จึงได้จดั ทําคู่มือการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรี ยนขึ้น เพือ่ ให้ครู ผสู ้ อนได้ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินที่เป็ นไปในรู ปแบบและ
แนวทางอันเดียวกัน และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วดั ตามที่หลักสูตรฯ
กําหนด ดังนั้นในคู่มือฉบับนี้คุณครู ผสู ้ อนต้องดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ทั้ง 8 ข้อ อย่างละเอียดและ
เข้าใจ
2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ทั้ง 8 ข้อ ตามสภาพจริ ง (รู ปแบบการ
ประเมินใช้ตามสภาพจริ งตามบริ บทงานของโรงเรี ยนธารทองพิทยาคมเป็ นหลัก) ตามตัวชี้วดั ของแต่ละ
ข้อในคู่มือฯ
3. การให้ และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละข้อตามตัวชี้วดั ให้กรอกเป็ น
ตัวเลข ระดับ 0, 1, 2 และ 3 ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ระดับดีเยีย่ ม
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ระดับดี
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ระดับผ่าน
ระดับคุณภาพ 0 หมายถึง ระดับไม่ผา่ น
4. สรุ ปคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ เป็ นคะแนนเฉลี่ย
และใช้เกณฑ์พจิ ารณาสรุ ปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนรายบุคคล ดังนี้
คะแนน 2.5 - 3.0 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม (3)
คะแนน 1.5 - 2.4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
(2)
คะแนน 1.0 - 1.4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ผ่าน (1)
คะแนน 0 - 0.9
หมายถึง ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น (0)

หมายเหตุ นักเรี ยนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 1 ขึ้นไปทุกข้อ
จึงจะอนุมตั ิให้ผา่ นเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. คุณครู ผสู ้ อนตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน โดยใช้ตวั อักษร
ผ หมายถึง ผ่านการประเมิน ด้วยปากกาหมึกสีน้ าํ เงินหรื อหมึกสีดาํ และ มผ หมายถึง ไม่ผา่ น
การประเมิน ด้วยปากกาหมึกสีแดง
6. คุณครู ผสู ้ อนลงลายมือชื่อในแบบประเมินให้เรี ยบร้อยทุกระดับชั้นที่มีการประเมิน และนํา
ผลการประเมินลงบันทึกใน แบบ ปพ.5 ให้เรี ยบร้อย
7. คุณครู ผสู ้ อน ส่งแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ที่ประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนเพือ่ ลงลายมือชื่อ
8. ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยน ส่งแบบ
ประเมินฯที่ รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ และผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนลงลายมือชื่ออนุมตั ิ
ผลการประเมินเป็ นลําดับต่อไป
นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่ งชี้ และเกณฑ์ การให้ คะแนน
ข้ อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นิยาม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะทีแ่ สดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ ธํารง
ไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติไทย ศรัทธา ยึดมัน่ ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็ นชาติไทย ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่ งชี้
1.1เป็ นพลเมืองดีของชาติ
1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง
1.1.2 ปฏิบตั ิตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ
1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง
1.2ธํารงไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติไทย
1.2.1 เข้าร่ วม ส่งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
ปรองดอง ที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
1.2.2 หวงแหน ปกป้ อง ยกย่องความเป็ นชาติไทย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
1.3ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตน
ตามหลักของศาสนา
1.4เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

พฤติกรรมบ่ งชี้
1.3.1 เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
1.3.2 ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
1.3.3 เป็ นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
1.4.1 เข้าร่ วมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
1.4.2 แสดงความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ย ์
1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์

เกณฑ์ การให้ คะแนน (ใช้ขอ้ มูลการเข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรี ยนเป็ นเกณฑ์พจิ ารณา)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่ าน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตาม ข้อ 1.1 – 1.4 ไม่เข้าร่ วมกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม
หน้า เสาธง หรื อ
หน้าเสาธงร้อยละ หน้าเสาธงร้อยละ หน้าเสาธงร้อยละ
เข้าร่ วมกิจกรรม
50 - 59
60 - 79
80 ขึ้นไป
ตํ่ากว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ ข้อมูลนี้ได้รับจากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน (งานบุคคล)
ข้ อที่ 2 ซื่อสั ตย์ สุจริต
นิยาม
ซื่อสั ตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมัน่ ในความถูกต้อง ประพฤติตรง
ตามความเป็ นจริ งต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผู้ที่มีความซื่อสั ตย์ สุจริต คือ ผูท้ ี่ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึด
หลักความจริ ง ความถูกต้องในการดําเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําผิด

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่ งชี้
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็ น
2.1.1 ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
จริ งต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.1.2 ปฏิบตั ิตนโดยคํานึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการ
กระทําผิด
2.1.3 ปฏิบตั ิตามคํามัน่ สัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็ น
2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรื อผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
จริ งต่อผูอ้ ื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2.2 ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่อตรง
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
เกณฑ์ การให้ คะแนน (ใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตตามสภาพจริ งของครู ผสู ้ อน)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่ าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 2.1 – 2.2
ไม่ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และเป็ นจริ ง
และเป็ นจริ ง
และเป็ นจริ ง
มีพฤติกรรมนํา
ไม่นาํ สิ่งของและ ไม่นาํ สิ่งของและ
สิ่งของและผลงาน ผลงานของผูอ้ ื่นมา ผลงานของผูอ้ ื่นมา
ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของ เป็ นของตนเอง
เป็ นของตนเอง
ตนเอง
ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่น
ด้วยความซื่อตรง

ดีเยี่ยม (3)
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และเป็ นจริ ง
ไม่นาํ สิ่งของและ
ผลงานของผูอ้ ื่นมา
เป็ นของตนเอง
ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ื่น
ด้วยความซื่อตรง
เป็ นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์

ข้ อที่ 3 มีวินัย
นิยาม
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมัน่ ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ผู้มีวินัย คือ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรี ยน และสังคมเป็ นปกติวสิ ยั ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่ งชี้
3.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 3.1.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว ครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น
โรงเรี ยน และสังคม
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน และ
รับผิดชอบในการทํางาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน (ใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตตามสภาพจริ งของครู ผสู ้ อน)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่ าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 3.1
ไม่ปฏิบตั ิตนตาม
ปฏิบตั ิตนตาม
ปฏิบตั ิตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรี ยน และ ของโรงเรี ยน ตรง ของ ตรงต่อเวลา
ต่อเวลาในการ
ในการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
กิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน

ดีเยี่ยม (3)
-ปฏิบตั ิตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรี ยน และ
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ้ ื่น
-ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบตั ิ
กิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน

ข้ อที่ 4 ใฝ่ เรียนรู้
นิยาม
ใฝ่ เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน แสวงหา
ความรู จ้ ากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ผู้ที่ใฝ่ เรียนรู้ คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอด
เผยแพร่ และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรี ยน และเข้าร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
4.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้
วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้

พฤติกรรมบ่ งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรี ยน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรี ยนรู ้
4.1.3 สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรี ยนรู ้ท้งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรี ยนรู ้ สรุ ปเป็ นองค์
ความรู ้
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆ และนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

เกณฑ์ การให้ คะแนน (ใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตตามสภาพจริ งของครู ผสู ้ อน)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่ าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 4.1 – 4.2
ไม่ต้งั ใจเรี ยน
เข้าเรี ยนตรงเวลา เข้าเรี ยนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรี ยน เอาใจ ตั้งใจเรี ยน เอาใจ
ความรู ้
ใส่ในการเรี ยน
ใส่ในการเรี ยน
และมีส่วนร่ วมใน และมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู ้ และเข้า การเรี ยนรู ้ และเข้า
ร่ วมกิจกรรมการ ร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ เป็ น เรี ยนรู ้ต่างๆ
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรี ยนตรงเวลา
ตั้งใจเรี ยน เอาใจ
ใส่ในการเรี ยน
และมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู ้ และเข้า
ร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน
เป็ นประจํา

ข้ อที่ 5 อยู่อย่ างพอเพียง
นิยาม
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวติ อย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี และปรับตัวเพือ่ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
ผู้ที่อยู่อย่ างพอเพียง คือ ผูท้ ี่ดาํ เนินชีวติ อย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผน
ป้ องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
5.1 ดําเนินชีวติ อย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

พฤติกรรมบ่ งชี้
5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่ องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัดคุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี
5.1.3 ปฏิบตั ิตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.1.4 ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น และไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผูอ้ ื่นกระทําผิดพลาด
5.2 มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ปรับตัว 5.2.1 วางแผนการเรี ยน การทํางาน และการใช้ชีวติ ประจําวันบน
เพือ่ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข พื้นฐานของความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.2.2 รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัวเพือ่ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

เกณฑ์ การให้ คะแนน (ใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตตามสภาพจริ งของครู ผสู ้ อน)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่ าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 5.1 – 5.2
ใช้เงินและของใช้ ใช้ทรัพย์สินของ ใช้ทรัพย์สินของ
ส่วนตัวและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ส่วนรวมอย่างไม่ ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
ประหยัด
ส่วนรวมอย่าง
ส่วนรวมอย่าง
ไม่มีการวาง
ประหยัด คุม้ ค่า
ประหยัด คุม้ ค่า
แผนการเรี ยนและ เก็บรักษาดูแล
เก็บรักษาดูแล
การใช้
อย่างดี
อย่างดี ไม่เอา
ชีวติ ประจําวัน
เปรี ยบผูอ้ ื่น
ใช้ความรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารในการ
วางแผนการเรี ยน
และการทํางาน

ดีเยี่ยม (3)
ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุม้ ค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี ไม่เอา
เปรี ยบผูอ้ ื่น และ
ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่น
เดือดร้อน
ใช้ความรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารในการ
วางแผนการเรี ยน
การทํางาน และใช้
ในชีวติ ประจําวัน

ข้ อที่ 6 มุ่งมั่นในการทํางาน
นิยาม
มุ่งมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทํา
หน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้ าหมาย
ผู้ที่ม่ ุงมั่นในการทํางาน คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ให้สาํ เร็ จลุล่วง
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่การงาน

พฤติกรรมบ่ งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานให้แล้วเสร็จ
6.1.3 ปรับปรุ งและพัฒนาการทํางานด้วยตนเอง
6.2 ทํางานด้วยความเพียรพยายาม 6.2.1 ทุ่มเททํางาน อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและอุปสรรคในการ
และอดทนเพือ่ ให้งานสําเร็จตาม
ทํางาน
เป้ าหมาย
6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานให้แล้วเสร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เกณฑ์ การให้ คะแนน (ใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตตามสภาพจริ งของครู ผสู ้ อน)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่ าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 6.1 – 6.2
ไม่ต้งั ใจปฏิบตั ิ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
หน้าที่การงาน รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย
ให้สาํ เร็จ
ให้สาํ เร็จ มีการ
ปรับปรุ งและ
พัฒนาการทํางาน
ให้ดีข้ นึ

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาํ เร็จ มีการ
ปรับปรุ งและ
พัฒนาการทํางาน
ให้ดีข้ นึ ภายใน
เวลาที่กาํ หนด

ข้ อที่ 7 รักความเป็ นไทย
นิยาม
รักความเป็ นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่ วมอนุรักษ์
สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้ที่รักความเป็ นไทย คือ ผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ สืบ
ทอด เผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญ�ูกตเวที
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญ�ูกตเวที

พฤติกรรมบ่ งชี้
7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสมั มาคารวะ กตัญ�ู
กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
7.1.2 ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
7.1.3 ชักชวน แนะนําให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยใน 7.2.1.ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
7.2.2 ชักชวน แนะนําให้ผอู ้ ื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
เหมาะสม
7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา 7.3.1 นําภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวติ
ไทย
7.3.2 ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
7.3.3 แนะนํา มีส่วนร่ วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
เกณฑ์ การให้ คะแนน (ใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตตามสภาพจริ งของครู ผสู ้ อน)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่ าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 7.1 – 7.3
ไม่มีสมั มาคารวะต่อ มีสมั มาคารวะต่อ มีสมั มาคารวะต่อ
ครู อาจารย์
ครู อาจารย์
ครู อาจารย์
ใช้ภาษาไทย เลข ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
ไทยในการสื่อสาร มารยาทแบบไทย
ได้ถูกต้อง
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง
เข้าร่ วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

ดีเยี่ยม (3)
มีสมั มาคารวะ ต่อ
ครู อาจารย์
ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาทแบบไทย
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง
เข้าร่ วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย
และมีส่วนร่ วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปั ญญาไทย

ข้ อที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรื อร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ ห้และช่วยเหลือผูอ้ ื่น แบ่งปั นความสุขส่วนตนเพือ่
ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผูท้ ี่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบตั ิเพือ่ แก้ปัญหา หรื อร่ วมสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่ งชี้
8.1 ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ 8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ทาํ งานด้วยความเต็มใจ
และพึงพอใจโดยไม่หวัง
8.1.2 อาสาทํางานให้ผอู ้ ื่นด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญา
ผลตอบแทน
โดยไม่หวังผลตอบแทน
8.1.3 แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรื อสร้าง
ความสุขให้กบั ผูอ้ ื่น
8.2 เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และ 8.2.2 เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
สังคม
8.2.3 เข้าร่ วมกิจกรรมเพือ่ แก้ปัญหาหรื อร่ วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรื อร้น
เกณฑ์ การให้ คะแนน (ใช้ขอ้ มูลการเข้าร่ วมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรี ยนเป็ นเกณฑ์พจิ ารณา)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
ผ่ าน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามข้อ 8.1 – 8.2 เข้าร่ วมกิจกรรม
เข้าร่ วมกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ตํ่ากว่า รับผิดชอบ ร้อยละ รับผิดชอบ ร้อยละ รับผิดชอบ ร้อยละ
ร้อยละ 50
50 - 59
60 - 79
80 ขึ้นไป
หมายเหตุ ข้อมูลนี้ได้รับจากงานดูแลเขตพื้นที่ของโรงเรี ยน (กลุ่มบริ หารทัว่ ไป)

คู่มือการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง่ ประสงค์ ของนักเรียนสํ าหรับครู ผ้ สู อน

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ตามหลักสู ตรโรงเรียนมัญจาศึกษา พุทธศักราช 2561
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการ

