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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตราที่ 23, 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้ นให้
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกต พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired 
Characteristics) เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง     
มีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย          
ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ ที่กล่าวมามีความส าคัญในการด าเนินการพัฒนา
ผู้เรียนของครูผู้สอนภายในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถน าไปปรับใช้ โดยการสร้าง
รูปแบบกระบวนการและกิจกรรมการการเรียนการสอนของตนเองได้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ส าหรับครูผู้สอน”จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์ ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้เชี่ยวชาญ 
และคณะท างานทุกท่านที่ได้ให้กรอบแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดท า“คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนส าหรับครูผู้สอน” ฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ตลอดจนขอขอบคุณเจ้าของ
เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการประกอบค้นคว้าอ้างอิง หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระในคู่มือ
ฉบับนี้  

 
นายชนินทร์  วรรณมณ ี

และคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 
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คู่มือ 

การใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ส าหรบัครูผู้สอนโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและ 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
.......................................... 

ความน า 
จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา           

เขต ๓๕ พบว่า  การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในด้านความรู้ (K) ทักษะ (P) ครูวิเคราะห์ได้สอดคล้อง เหมาะสมเป็น        
ส่วนใหญ่ แต่คุณลักษณะ (A)  ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด พบว่า มีความคลาดเคลื่อนเป็นจ านวนมาก โดยมีการน าคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๘ ประการ มาใช้แทนคุณลักษณะตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

การพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ 
จากการนิเทศติดตาม พบว่า การด าเนินการของคณะครู ส่วนใหญ่ยังขาดกิจกรรมการพัฒนา การได้มาของผลการประเมิน
ยังขาดร่องรอยหรือหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งย่อมหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด สู่กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลในเรื่องดังกล่าว ย่อมขาดความชัดเจนด้วย เมื่อกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนไม่ครอบคลุมตามที่หลักสูตรก าหนด จึงเป็นอีกสาเหตุที่ท าให้ผลการวัดและประเมินผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล  การประเมินในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งนี้เพราะผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรอย่างจริงจัง  ทั้งในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญของการออกข้อสอบ O-NET 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นับเป็นสิ่งส าคัญที่การจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน ทั้งนี้
เพราะคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีข้อที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง คือ การใฝ่เรียนรู้ และส่งผลโดยอ้อม 
ได้แก่การมีวินัย และความมุ่งมั่นในการท างาน ดังค ากล่าวอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าถ้าคุณลักษณะ(อันพึงประสงค์)ดี 
ผลสัมฤทธิ์(ทางการเรียน)จะดี 

ตารางวเิคราะหผ์ลจากการนิเทศตดิตามการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตร--> การวิเคราะห์หลักสูตร-----> กระบวนการจดัการเรียนรู-้-> การวัดและประเมินผล 

มาตรฐาน 
การเรียนรู ้
และตัวชีว้ัด 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ(KPA) 
(ปรากฏ/ไม่สอดคล้อง) 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ (KPA) 
(ปรากฏ/ไม่สอดคล้อง) 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
(KPA) (ปรากฏ/ไม่สอดคล้อง) 

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
(ไม่ปรากฏชัด) 

อ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน 
(ปรากฏบา้ง) 

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน       
(มีผลการประเมิน) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(ไม่ปรากฏชัด) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(ปรากฏบา้ง) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(มีผลการประเมิน) 

สมรรถนะส าคัญ 
(ไม่ปรากฏชัด) 

สมรรถนะส าคัญ 
(ปรากฏบา้ง) 

สมรรถนะส าคัญ 
(มีผลการประเมิน) 

  

 

 

 



 

2 

เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนให้ชัดเจน ครู
ทุกคนรับทราบและเข้าใจจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ทั้งด้านความรู้ (K) ทักษะ
(P) คุณลักษณะ (A), การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน มีการน าหลักการ ทฤษฎี สื่อ/นวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง เหมาะสมและใช้รูปแบบที่หลากหลาย มีการบันทึกข้อมูลหรือหลักฐานบ่งชี้ว่า
มีการพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลที่ครบทุกด้านอย่างชัดเจน เป็นปัจจุบัน 

แนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
 
 

หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร แผน/การจัดการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล การน าผลไป
ใช ้

จุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร 

 

-โครงสรา้งรายวชิา 
-โครงสรา้งการวดัและ
ประเมินผล 
-ฯลฯ 

-รูปแบบการจัด การเรียนรู ้ 
-หลักการ ทฤษฎ ี 
-สื่อ/นวัตกรรม /ฯลฯ 

-รูปแบบ/วิธีการวัดและ
ประเมินผล 
-เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
-การบันทึกผล / ฯลฯ 

-ชั้น/ปีต่อไป 
-ระหว่างเรียน 

 

     

มาตรฐาน      
การเรียนรู ้
และตัวชีว้ัด-> 

เนื้อหา/สาระการ
เรียนรู ้ (KPA) ------> 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ 
(KPA) -------> 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ 
(KPA) ------> 

วิเคราะห์ผล 
การจัดการเรียนรู ้

อ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน---------> 

อ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน      ------------> 

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน            
-----------> 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค-์-----------> 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  -------------> 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์          
                   ---------> 

สมรรถนะส าคัญ--> สมรรถนะส าคัญ------> สมรรถนะส าคัญ --------> 
  ปพ.๕ : แบบบันทึกข้อมูลผลการเรยีน เวลาเรยีน บนัทึกเป็น

ปัจจุบัน 
 

จากตาราง  ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดโดยมีกรอบโครงสร้างรายวิชา และโครงสร้างการวัดและ
ประเมินผล   โดยก าหนดให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้ และให้มีรายละเอียดครอบคลุม เนื้อหา/สาระ
การเรียนรู้  (KPA) อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ ในส่วนของแผนการจัด   
การเรียนรู้ ครูน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี สื่อ/นวัตกรรม มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวชี้วัด (ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย หรือจิตพิสัย) ในส่วนของการวัดและประเมินผล ควรใช้
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับเรื่องที่จะวัด และมีเครื่องมือที่ชัดเจน ตลอดจนมีการบันทึกสารสนเทศการจัดการเรียนรู้
ที่ครบทุกด้าน และเป็นปัจจุบัน 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ   

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์    2.  ซื่อสัตย์สุจริต   
3.  มีวินัย                      4.  ใฝ่เรียนรู้    
5.  อยู่อย่างพอเพียง      6.  มุ่งม่ันในการท างาน     
7.  รักความเป็นไทย       8.  มีจิตสาธารณะ    
เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีส าหรับ        

การด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกต
พฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน   ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนแต่ละคนเพ่ือน ามาประเมินและตัดสินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  จึงได้จัดท าคู่มือการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่ เป็นไปใน
รูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน  และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่
หลักสูตรฯ ก าหนด  ดังนั้นในคู่มือฉบับนี้คุณครูผู้สอนต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

1.  ศึกษาคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ข้อ  อย่างละเอียดและ
เขา้ใจ 

2.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ข้อ ตามสภาพจริง(รูปแบบการประเมิน
ใช้ตามสภาพจริงตามบริบทงานของโรงเรียนธารทองพิทยาคมเป็นหลัก) ตามตัวชี้วัดของแต่ละข้อในคู่มือฯ 

3.  การให้ และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละข้อตามตัวชี้วัด ให้กรอก เป็น
ตัวเลข ระดับ  0,  1,  2 และ 3  ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม 
  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน 
  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

4.  สรุปคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง  8  ข้อ  เป็นคะแนนเฉลี่ยและใช้
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้ 

คะแนน      2.5  -  3.0     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม (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     ไม่ผ่าน (0) 

 หมายเหตุ   นักเรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 1  ขึ้นไปทุกข้อ
จึงจะอนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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5.  คุณครูผู้สอนตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ตัวอักษร          
ผ   หมายถึง  ผ่านการประเมิน   ด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือหมึกสีด า  และ   
มผ   หมายถึง   ไม่ผ่าน      การประเมิน  ด้วยปากกาหมึกสีแดง   

 6.  คุณครูผู้สอนลงลายมือชื่อในแบบประเมินให้เรียบร้อยทุกระดับชั้นที่มีการประเมิน และน าผล
การประเมินลงบันทึกใน แบบ ปพ.5 ให้เรียบร้อย 
 7.  คุณครูผู้สอน ส่งแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่ประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเพื่อลงลายมือชื่อ 
 8.  ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ส่งแบบประเมินฯ
ทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อ านวยการโรงเรียนลงลายมือชื่ออนุมัติผลการประเมินเป็น
ล าดับต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
นิยาม  ตัวชี้วัด  พฤตกิรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้คะแนน   

ข้อที่ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
นิยาม 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติธ ารงไว้ซึ่ง        
ความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ              
มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.1เป็นพลเมืองดี
ของชาติ 

1.1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
ได้ถูกต้อง 
1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3  มีความสามัคคี ปรองดอง 

1.2ธ ารงไว้ซึ่งความ
เป็นชาติไทย 

1.2.1  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง ที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
1.2.2  หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.3ศรัทธา ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตาม ข้อ 1.1 – 
1.4 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
หน้า เสาธง หรือ              
เข้าร่วมกิจกรรม             
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงร้อยละ 
50 - 59 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงร้อยละ 
60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (งานบุคคล) 
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ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สุจริต 
นิยาม 

ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 
 ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  คือ  ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจและยึด
หลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.1.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2  ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด 
2.1.3  ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา  

2.2  ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.2.2  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
2.2.3  ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรม

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

ตามข้อ 
2.1 – 2.2 

ไม่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง                       
มีพฤติกรรมน า
สิ่งของและผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนเอง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง                        
ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง                        
ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง                        
ไม่น าสิ่งของและผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
ความซื่อสัตย์ 
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ข้อที่  3  มีวินัย 
นิยาม 
 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 ผู้มีวินัย  คือ  ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน 
และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม 

3.1.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
3.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 3.1 ไม่ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคบัของ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
และรับผิดชอบใน
การท างาน 

-ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
โรงเรียน และ ไม่
ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
-ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 
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ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  คือ  ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 
เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.1.1  ตั้งใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 
4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

ตามข้อ 4.1 – 
4.2 

ไม่ตั้งใจเรียน 
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 
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ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
นิยาม 

อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณมี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกัน
ความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
5.1  ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 
5.1.3  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 
5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน
กระท าผิดพลาด 

5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
5.2.2  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 5.1 – 
5.2 

ใช้เงินและของ
ใช้ส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่าง
ไม่ประหยัด 
ไม่มีการวาง
แผนการเรียน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเอง
และ
ทรัพยากร
ของส่วนรวม
อย่าง
ประหยัด 
คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแล
อย่างดี  
   

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแลอย่างดี ไม่
เอาเปรียบผู้อื่น 
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ วาง
แผนการเรียน และ
การท างาน  

ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวม
อย่างประหยัด คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแลอย่างดี  ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน  
ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารใน
การ วางแผนการเรียน การ
ท างาน และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
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ข้อที่  6  มุ่งม่ันในการท างาน 
นิยาม 
 มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการท า
หน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 
6.2  ท างานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพ่ือให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้แล้วเสร็จ 
6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน 
6.2.2  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้แล้วเสร็จ 
6.2.3  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 6.1 – 
6.2 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ส าเร็จ 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานให้ดี
ขึ้นภายในเวลาที่ก าหนด   
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ข้อที่  7  รักความเป็นไทย 
นิยาม 
 รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์
สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 ผู้ที่รักความเป็นไทย  คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบ
ทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
7.1  ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และมีความ
กตัญญูกตเวที 

 7.1.1  แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
7.1.3  ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

7.2  เห็นคุณค่าและใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

7.2.1.ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.2.2 ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

7.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
7.3.3 แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 7.1 – 
7.3 

ไม่มีสัมมา
คารวะต่อ
ครูอาจารย์ 

มีสัมมา
คารวะต่อ
ครูอาจารย์  
ใช้ภาษาไทย 
เลขไทยใน
การสื่อสาร
ได้ถูกต้อง 

มีสัมมาคารวะต่อครู
อาจารย์  ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีมารยาทแบบไทย 
ใช้ภาษาไทย เลขไทยใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง 
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย 

มีสัมมาคารวะ ต่อครูอาจารย์  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
แบบไทย ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง 
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาไทย 
และมีส่วนร่วมในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย 
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ข้อที่  8  มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 
 มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  คือ  ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
แรงกาย สติปัญญาลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

8.1.1  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
8.1.2  อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

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

ตามข้อ  8.1 – 
8.2 

เข้าร่วมกิจกรรม           
การดูแลรักษา              
เขตพ้ืนที่ ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ า
กว่า ร้อยละ  50 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา          
เขตพ้ืนทีท่ี่ตน
รับผิดชอบ ร้อย
ละ  50 - 59 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา          
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ ร้อยละ  
60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
ดูแลรักษา เขตพ้ืนที่
ที่ตนรับผิดชอบ ร้อย
ละ  80  ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานดูแลเขตพ้ืนที่ของโรงเรียน (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
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บรรณานุกรม 
แนวทางการขับเคลื่อน “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” : ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  : 25๖๒  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา : 
2553  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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(ตัวอย่าง) 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ส าหรับครูผู้สอนโรงเรยีนในสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์และโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายชนินทร์   วรรณมณี 
กลุ่มนิเทศ ติดตามปละประเมินผลการจัดการศกึษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๕ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
เมษายน  2563 
(ฉบับปรับปรุง) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนส าหรับครูผู้สอนโรงเรียน 

ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
................................................................. 

ค าชี้แจง : ให้ท าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามพฤติกรรมบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนน  ให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด  ลงแบบประเมินที่ก าหนด 
 

ข้อที่ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา) 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

ตาม ข้อ 1.1 – 
1.4 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้า 
เสาธง หรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่ ากว่าร้อยละ50 

เข้าร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธงร้อยละ 
50 - 59 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงร้อย
ละ 60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

1.1เป็นพลเมืองดีของชาติ     
1.2ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย     
1.3ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา     
1.4เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

 

ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สุจริต 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

ตามข้อ 2.1 – 
2.2 

ไม่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง มีพฤติกรรม
น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของ
ตนเอง 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง                        
ไม่น าสิ่งของ
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง                        
ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนเอง ปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
ความซื่อสัตย์ 

 

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

2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ     
2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ     
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ข้อที่  3  มีวินัย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤตกิรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 3.1 ไม่ปฏิบัติตน

ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
โรงเรียน และ 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของ ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม
และรับผิดชอบใน
การท างาน 

-ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียน และ 
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
-ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมและรับผิดชอบใน
การท างาน 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

    

 

ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 4.1 – 
4.2 

ไม่ตั้งใจเรียน 
ไม่ศึกษา
ค้นคว้าหา
ความรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการ
เรียน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

    

4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 5.1 – 
5.2 

ใช้เงินและ
ของใช้ส่วนตัว
และส่วนรวม
อย่างไม่
ประหยัด 
ไม่มีการวาง
แผนการเรียน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเอง
และ
ทรัพยากร
ของส่วนรวม
อย่าง
ประหยัด 
คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแล
อย่างดี    

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแลอย่างดี  ไม่
เอาเปรียบผู้อื่น 
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ วาง
แผนการเรียน และ
การท างาน  

ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวม
อย่างประหยัด คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแลอย่างดี  ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน  
ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารใน
การ วางแผนการเรียน การ
ท างาน และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม     
5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     

 

ข้อที่  6  มุ่งม่ันในการท างาน 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ด ี(2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 6.1 – 
6.2 

ไม่ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ส าเร็จ 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานให้
ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้นภายใน
เวลาที่ก าหนด   

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน     
6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
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ข้อที่  7  รักความเป็นไทย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 7.1 – 
7.3 

ไม่มีสัมมา
คารวะต่อ
ครู
อาจารย์ 

มีสัมมา
คารวะต่อครู
อาจารย์  
ใช้ภาษาไทย 
เลขไทยใน
การสื่อสาร
ได้ถูกต้อง 

มีสัมมาคารวะต่อครู
อาจารย์  ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีมารยาทแบบไทย 
ใช้ภาษาไทย เลขไทยใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง 
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย 

มีสัมมาคารวะ ต่อครูอาจารย์  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบ
ไทย ใช้ภาษาไทย เลขไทยใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง 
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย 
และมีส่วนร่วมในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

    

7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    

7.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย     
 

ข้อที่  8  มีจิตสาธารณะ 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลเขตพ้ืนที่ของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยีย่ม (3) 
ตามข้อ  8.1 – 
8.2 

เข้าร่วมกิจกรรม           
การดูแลรักษาเขต
พ้ืนที่ ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ า
กว่า ร้อยละ  50 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ ร้อย
ละ  50 - 59 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
ดูแลรักษาเขตพ้ืนที่
ที่ตนรับผิดชอบ 
ร้อยละ  60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษาเขต
พ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ ร้อยละ  
80  ขึ้นไป 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

    

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

    

หมายเหตุ; ให้หาค่าเฉลี่ยแต่ละข้อ ถ้าเกิน 0.5 ให้ปรับขึ้น ตามระดับเกณฑ์การให้คะแนน   
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แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (ทกุภาคเรียน) 

 
 

 

      กิจกรรมเด่นของนักเรียนที่ด าเนินการ 
      ......................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ............ 
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แบบสรุปผลการประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
   

โรงเรียน......................................................................ระดับชั้น............................................ 
 

สังกัด.......................................................................... 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ปีการศึกษา…………………. ปีการศึกษา……………. 

สรุป 
ภาค 1 ภาค 2 สรุป ภาค 1 ภาค 2 สรุป 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์         

2.  ซื่อสัตย์สุจริต          

3.  มีวินัย        

4.  ใฝ่เรียนรู้          

5.  อยู่อย่างพอเพียง        

6.  มุ่งม่ันในการท างาน         

7.  รักความเป็นไทย        

8.  มีจิตสาธารณะ           

สรุป        

 
    ผลการตัดสินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 
กิจกรรมเด่นของโรงเรียนที่ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………   ………………………………………………………………….. 
(............................................................)    (...............................................................) 
ต าแหน่ง...............................................   ต าแหน่ง...............................................             
         ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ                ผู้บริหารสถานศึกษา 
........./............................../.....................   ........./............................../..................... 
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                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

- นายกสมาคมศึกษานิเทศก์การมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   
 

พิมพ์ 
นางเบญญาภา  วรรณมณี  ครูช านาญการ 
    โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
      

ตรวจทาน 
นายชนินทร์        วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
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    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นายพีรวุทธ์        สีตาบุตร ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
                นใจ  ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางเบญญาภา  วรรณมณี  ครูช านาญการ 
    โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
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