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กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในโรงเรียน

ทั่วประเทศ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards based 
Curriculum)  กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดย
มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  เมื่อส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้น ในการจัดการเรียน
การสอน  ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องจึงต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม  นอกจากนี ้ยังต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างสร้างสรรค์   

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ได้จัดอบรม
พัฒนาครูผู้สอนที่มีบทบาทหน้าที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด  ตลอดทั้งให้สามารถวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรายงานผลการด าเนินงานตามระยะที่
ก าหนด  เพ่ือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความน่าเชื่อถือ  อีกท้ังได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้ครูผู้สอนได้น าวิธีการด าเนินงานการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เกิดแนวทางการพัฒนาแก่โรงเรียนอ่ืนๆในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้รูปแบบแนวทางเหล่านี้  เพ่ือน าไปปรับใช้กับโรงเรียน
ของตนเอง และพัฒนาต่อเนื่องเป็นล าดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานและจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
หวังว่าเอกสารนี้  จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะและเป็นคนดี  ซึ่งจะด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขตลอดไป 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
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รายงานการสังเคราะห์การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พร้อมทั้งเพ่ือน าเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาประสบ
ผลส าเร็จ  โดยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จากรายงานของโรงเรียนในสังกัด ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  ทีใ่นภาพรวมผล
การประเมินจากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ระดับคุณภาพ ๔ (ดีเยี่ยม)  
 
สรุปผลการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  พบว่า 

๑. แนวคิดที่ส่งเสริมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี  ๒  แนวคิด  คือ       
(๑) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the job Training)  ได้ก าหนดขั้นตอนในการฝึกอบรมไว้ 
๕  ขั้นตอน  คือ  ๑.๑ การเตรียมก่อนฝึกอบรม  ๑.๒ การสาธิตการท างานหรือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
๑.๓ ผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติงานภายใต้ค าชี้แนะของผู้ฝึกอบรม  ๑.๔ การสังเกตการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ  
และ ๑.๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรมซักถามกันอย่างละเอียด  (๒) แนวคิดเกี่ยวกับการชี้แนะเพื่อช่วยเหลือ
ครู (Coaching)  ควรมีอย่างน้อย  ๔  มิต ิ คือ  ๒.๑ การนิเทศ (Supervision)  ๒.๒ การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
๒.๓ การอบรม (Training)  และ ๒.๔ การชี้แนะ (Coaching) 
 ๒. ตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ทีป่ระสบ
ความส าเร็จ ดีเด่น เป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียน   ดังนี้ 

๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ได้แก่  กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
กิจกรรมถวายพระพร  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมศีลห้าพาสุข  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง  
กิจกรรมวันสุดสัปดาห์  กิจกรรมนั่งสมาธิ  กิจกรรมค่ายธรรมมะ  ค่ายคุณธรรม  

๒) ซื่อสัตย์ สุจริต   ได้แก่  โครงการยุวทูตความดี  สมุดบันทึกความดี  โรงเรียนสีขาว  โรงเรียน   
วิถีพุทธ  กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์-ร้านค้าสวัสดิการ  ค่าย
พุทธบุตร 

๓) มีวินัย   ได้แก ่ กิจกรรมเดินแถวกลับบ้าน-ไปโรงเรียน  กิจกรรมเข้าแถวรับสิ่งของก่อน-หลัง   
กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมกีฬาสีประจ าปี  กิจกรรมโฮมรูม 

๔) ใฝ่เรียนรู้   ได้แก่  กิจกรรมอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส  กิจกรรมยอดนักอ่าน  กิจกรรมวันภาษาไทย 
แห่งชาติ  กิจกรรมภาษาไทย-ภาษาอังกฤษวันละค า  บันทึกการใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ  การเล่าข่าวเหตุการณ์
ประจ าวัน  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  การร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ/ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  กิจกรรมคลินิกภาษาไทย แก้ไขโรคอ่านเขียนอักเสบ  กิจกรรม
วันวิชาการ  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมขับร้องสรภัญญะ  ชมรมหมอล ากลอนน้อย     

๕) อยู่อย่างพอเพียง   ได้แก่  กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรม   
ยุวหมอดิน  กิจกรรมการท านา  กิจกรรมปลูกไผ่ตง  กิจกรรมเลี้ยงกบ  กิจกรรมเลี้ยงปลา  กิจกรรมเลี้ยงไก่  กิจกรรม
เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมหยอดกระปุก  กิจกรรมออมวันละนิดเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า 
 
 



ค 
 

  ๖) มุ่งม่ันในการท างาน   ได้แก่  กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้  กิจกรรมโครงงาน
อาชีพ  กิจกรรมสร้างอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน  กิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  กิจกรรมท าพรมเช็ดเท้า  กิจกรรม
ท าไม้กวาดทางมะพร้าว  กิจกรรมเครื่องจักสาน  กิจกรรมทอเสื่อกก 

๗) รักความเป็นไทย   ได้แก่  กิจกรรมการแต่งกายชุดพ้ืนเมือง  กิจกรรมวันพ่อ-วันแม-่วนัไหว้ครู  
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมวันสงกรานต์  กิจกรรมทักทาย  ยิ้มง่าย ไหว้สวย  กิจกรรมดนตรีไทย  กิจกรรมการ
แสดงการละเล่นพ้ืนเมือง  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  กิจกรรมนิยมสินค้าไทย-ใช้ของไทย  กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  
กิจกรรมวันลอยกระทง  โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย  กิจกรรมอ าลาสถาบัน 

๘) มีจิตสาธารณะ   ได้แก่  กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมปิดทองหลังพระ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   
กิจกรรมก าจัดยุงลาย  กิจกรรมพ่ีดูแลน้อง-พ่ีช่วยเหลือน้อง  กิจกรรมขยะแลกนม   กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรม 
ดี เจ น้อย  โครงการรักษ์โลกด้วยมืออนุรักษ์น้อย     
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ที่ประสบ
ความส าเร็จ ดีเด่น เป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียน   โรงเรียนต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การศึกษาดูงาน  การศึกษาเอกสาร  การฝึกอบรม  เป็นต้น 

๒. ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  ซึ่งสามารถก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  หรือโครงการ/กิจกรรมพิเศษท่ี
ก าหนดขึ้นระหว่างปี  โดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน 

๓. ควรมีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง
ในระดับห้องเรียน  โรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาของครูอย่างจริงจัง   
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สารบัญ 
                                                                                                                      หน้า 
 
 

ค าน า           ก                                                                                         
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         ข  
สารบัญ           ง 
หลักการและเหตุผล         ๑ 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา      ๒ 

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง     ๒ 
แนวคิดเก่ียวกับการชี้แนะเพ่ือช่วยเหลือครู      ๓ 

 การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์      ๗ 
  โครงสร้างของคุณลักษณะอันพึงประสงค์      ๗ 
  การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     ๑๑ 
  รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     ๑๑ 
 ผลการด าเนินงานภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๕   ๑๓ 
 บรรณานุกรม          ๑๖ 
 คณะผู้จัดท า          ๑๗ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๖  ได้กล่าวว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๗ กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล  ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับในมาตรา ๒๔  ได้กล่าวไว้ว่า  ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีเจตนารมณ์ที่ส าคัญที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึก ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นในการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  

นอกจากนี ้ ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ได้น าเอาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมาเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญส าหรับการจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น 
คือ ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษาก าหนด  
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ซึ่งใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับผู้เรียน ๘ 
ประการ ได้แก่  ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง  ๖) มุ่งม่ัน 
ในการท างาน  ๗) รักความเป็นไทย  และ ๘) มีจิตสาธารณะ   รวมทั้งคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  บน
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ     

จากที่กล่าวมาข้างต้น  สะท้อนให้เห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน  ถือว่าเป็นสิ่งที่
จ าเป็นหรือส าคัญอย่างยิ่งที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กไทยอย่างยั่งยืน  เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข แต่ในทางปฏิบัติของการวัดและประเมินผล  พบว่า  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ถือว่าเป็น
คุณลักษณะที่แฝงอยู่ภายในตัวของมนุษย์ไม่สามารถวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดนั้นได้โดยตรง  เนื่องจากคุณลักษณะ
เหล่านี้มีลักษณะเป็นนามธรรม จึงต้องอาศัยการตีความ หรือใช้แนวคิดอิงทฤษฎีมาอธิบายคุณลักษณะ  จะเห็นได้ว่า 
การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงเป็นสิ่งที่ท าได้ยากและมีความละเอียดอ่อนต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล  ซ่ึง 
ถ้าเราไม่มีการวางแผนสร้างเครื่องมือวัดที่ดี  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาอาจไม่สามารถวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้ 
จริง รวมทั้งเครื่องมืออาจไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการวัดได้  และท้ังไม่สามารถตีความ 

 



๒ 

หรืออธิบายเก่ียวกบัผลท่ีได้จากการวดัจากเคร่ืองมือดงักลา่วได้  ดงันัน้  จะเห็นได้วา่การสร้างเคร่ืองมือวดั

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  ครูผู้สอนจะต้องมีการสร้างเคร่ืองมือให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน และสามารถน าไปใช้

วดัคณุลกัษณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบวธิีการที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(Model of Training)  
๑. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the job Training)  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the job Training)  เป็นรูปแบบของการเรียนรู้โดยตรงจากการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์ หรือกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการอยู่ในชีวิตประจาวัน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรอืผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ
คอยดูแลการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งการฝึกอบรมแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจะไม่เน้นการเรียน
ทฤษฎีมากนัก แต่มุ่งเน้นไปในทางฝึกปฏิบัติมากกว่า ท าให้การฝึกอบรมแบบนี้   สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจได้
เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานโดยตรง  เพราะเห็นผลในระยะสั้นค่อนข้างชัดเจน ต้นทุนต่ า  แต่ก็ไม่ควรที่จะให้มี
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากเกินไป เพราะอาจจะท าให้เกิดการดูแลของผู้เชี่ยวชาญไม่ทั่วถึง   อาจก่อให้เกิดการ
บกพร่องในการปฏิบัติงาน ท าให้ cost of quality สูงขึ้น และ productivity ต่ าลงได้  การฝึกอบรมแบบการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง  สถาบัน  JSI Research and Training  ได้ก าหนดขั้นตอนในการฝึกอบรมไว้  ๕ ขั้นตอน  ดังนี้  

๑. การเตรียมก่อนฝึกอบรม (Conduct an orientation)  ในขั้นตอนนี้  เป็นการก าหนดภาพรวมของการ
ฝึกอบรมแบบสั้น ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์สาหรับ
การฝึกอบรม และก าหนดภาพความส าเร็จของการฝึกอบรม  สิ่งที่ต้องได้ในขั้นตอนนี้  คือ ผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะต้องมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกอบรม  

๒. การสาธิตการท างานหรือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Trainer demonstrates the task while 
the trainees observes)  การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ มีความส าคัญมากในกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบนี้ หลังจากท่ีมีการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้อง
ท าแล้ว ผู้ฝึกอบรมจะต้องสรุปสาระส าคัญต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกระตุ้นให้มีการซักถามเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานหรือสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ผู้ฝึกอบรมจะต้องเชื่อมโยงผลการท างานที่ผ่านมากับงานที่จะต้องท าต่อไปใน
อนาคต  

๓. ผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติงานภายใต้ค าชี้แนะของผู้ฝึกอบรม (Trainee performs the task as the 
trainer coaches)  ในระหว่างที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานในหน้าที่  ผู้ฝึกอบรมจะท าหน้าที่ผู้ช่วยตามความ 
จ าเป็น เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องสรุปงานที่ท าเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน  ในระหว่างขั้นตอนนี้   ผู้ฝึกอบรมจะต้องสร้างและธ ารงไว้ซึ่งบรรยากาศของ 
ความเท่าเทียมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์และต าแหน่งงานหรือเกียรติศักดิ์ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ผู้ฝึกอบรมจะต้องไม่ท าตัวมีต าแหน่งสูงกว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 
 



๓ 
 

๔. การสังเกตการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Observes and provide feedback)  หลังจากท่ี    
ผู้ฝึกอบรมสาธิตและชี้แนะการท างานแล้ว  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับมอบหมายให้ท างานโดยไม่มีใครช่วยเหลือ     
ผู้ฝึกอบรมท าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของผู้เข้ารับฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องท างาน
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ผู้ฝึกอบรมจะไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับใดๆ จนกว่าการท างานนั้นจะสิ้นสุดลง  ยกเว้นในกรณี
ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานที่มีแนวโน้มจะเกิดอันตรายขึ้นภายหลัง  ก่อนการให้ข้อมูลป้อนกลับ  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะต้องท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองก่อน และการให้ข้อมูลป้อนกลับจะต้องท าด้วยความสุภาพ 
จ าเพาะเจาะจง ให้สารสนเทศเชิงบรรยายมากกว่าการประเมินหรือตัดสิน  

๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรมซักถามกันอย่างละเอียด (Trainer and trainee debrief)  ใน
ขั้นตอนนี้  ผู้ฝึกอบรมสรุปการปฏิบัติงานทั้งหมดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจะต้องท าให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมเข้าใจ
ขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอน และสามารถเชื่อมโยงงานที่ท ามาก่อนกับงานที่จะท าในอนาคต ขั้นสุดท้ายของขั้นตอน
นี้ ผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการท างานในขั้นต่อไป  ซึ่งรวมทั้งการฝึกอบรม
ในเรื่องอ่ืนๆ และ/หรือการก าหนดเวลาในการท างาน  ค าถามต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสงสัยจะน ามารวมในการ
อภิปรายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานจริงในระยะต่อไป  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  จึงเป็นแนวคิดท่ีมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับรูปแบบการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เนื่องจากครูผู้สอนจะต้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอนอยู่  โดยเป็น
การเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามท่ีหลักสูตรก าหนด (Objective)  การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Learning) และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอน 
(Evaluation) จนถึงการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสามารถสรุปผลการประเมินและน า
ผลการประเมินไปใช้วางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไป  โดยมีทีมวิทยากรกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในด้านการวัดและประเมินผลคอยให้ค าชี้แนะแก่ครูผู้สอนตลอดการฝึกอบรม 
 
๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการชี้แนะเพื่อช่วยเหลือครู (Coaching)  

กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยการที่จะพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนจนประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  
ซึ่งมิติของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  ควรมีอย่างน้อย  ๔  มิติ   ดังนี้ 

๑. การนิเทศ (Supervision)  เป็นการด าเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการ วิธีการต่างๆ 
ในการให้ความช่วยเหลือ อ านวยการ ก ากับ ดูแล เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ตามเป้าหมายของ
องค์กร 

๒. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  เป็นวิธีการที่ผู้มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์น้อย
กว่า ให้ได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพและการด าเนินชีวิต  ให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน 

๓. การอบรม (Training)  เป็นวิธีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตรและวิธีการใน
การด าเนินการเฉพาะ ให้ได้ผลตามมาตรฐานที่วางไว้ 

 



๔ 
 

๔. การชี้แนะ (Coaching)  เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของครู โดยเน้นไปที่การท างาน
ให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่ และ/หรือได้รับการอบรมมาไปสู่
การปฏิบัติได้ 

๒.๒.๑ หลักการส าคัญของการชี้แนะ  
๑) การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Trust and Rapport)  การชี้แนะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ชี้แนะกับครูรายบุคคลหรือกลุ่มครู  ความเชื่อถือและความไว้วางใจของครูที่มีต่อผู้ชี้แนะมีส่วนส าคัญที่ท าให้ 
การด าเนินการชี้แนะเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  

๒) การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment)  การชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ค้นพบพลัง หรือ
วิธีการท างานของตนเอง เป็นวิธีการที่ท าให้เกิดความยั่งยืนและครูสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเองได้ เป้าหมาย
ปลายทางของการชี้แนะ คือ การให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง  สามารถก ากับตนเอง (Self-
directed) ได ้ ในระยะแรกที่ครูยังไม่สามารถท าด้วยตนเองได้เพราะยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธีการคิด และกระบวนการ
ท างาน  ผู้ชี้แนะจึงเข้าไปช่วยเหลือในระยะแรก จนกระทั่งครูได้พบว่าตนเองสามารถท าได้ด้วยตนเอง  เป็นช่วยค้นหา
พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวครูออกมาแล้วผู้ชี้แนะก็คืนพลังนั้นให้แก่ครูไป ให้ครูได้ใช้พลังนั้นในการพัฒนางานของตนเองต่อไป  

๓) การท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic approach)  การด าเนินการชี้แนะอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน
ของกระบวนการที่ชัดเจน ช่วยให้ครูได้จัดระบบการคิด การท างาน  สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
การชี้แนะเป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง  ในระยะแรกครูอาจไม่คุ้นเคยกับวิธีการเหล่านี้มากนัก  ท าให้ผู้
ชี้แนะจ าเป็นต้องออกแบบกระบวนการอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยให้ครูได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

๔) การพัฒนาที่ต่อเนื่อง (Ongoing development)  การชี้แนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียน
การสอนได้  ใช้เวลานานในการท าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย  การด าเนินการชี้แนะจึงเป็นการ
พัฒนาที่มีความต่อเนื่องยาวนาน  

๕) การชี้แนะแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน (Focusing)  ในโลกของการพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้นั้น  มีเรื่องราวที่ต้องปรับปรุงและพัฒนามากมายหลายจุด  ดังนั้น  นักวิชาการพ่ีเลี้ยงจึงต้อง
ตกลงร่วมกันกับคุณครูว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดคืออะไร แล้วร่วมกันวางแผน วางเป้าหมายย่อย ๆ เพ่ือไป 
สู่จุดหมายนั้น 

๖) การชี้แนะในบริบทโรงเรียน (Onsite coaching)  การปฏิบัติการชี้แนะมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครู
สามารถน าความรู้ ทักษะการสอนที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ดีเกิดขึ้น
ในสภาพการท างานจริง การด าเนินการชี้แนะจึงควรเกิดขึ้นกับการท างานในบริบทของโรงเรียน การด าเนินการชี้แนะ
เป็นการท างานเชิงลึก เข้มข้น เป็นการช่วยให้ครูเคลื่อนจากความรู้ ความเข้าใจในการสอนแบบผิวเผิน (Surface  
approach) ไปสู่การท าความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากข้ึน (Deep approach)   โดยอาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ ลงมือ
ท างาน  การชี้แนะจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าไปท างานร่วมกับครูในโรงเรียน 

๗) การชี้แนะท่ีน าไปใช้ได้จริง (Work on real content)  การชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระท่ีเป็น
รูปธรรม (Being concrete)  มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ครูสามารถปรับปรุง
หรือพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 



๕ 
 

๘) การทบทวนและสะท้อนผลการด าเนินงาน (After action review and reflection)  การสะท้อนผลการ
ท างาน (Reflection)  เป็นวิธีการที่ช่วยให้ครูได้คิดทบทวนการท างานที่ผ่านมา สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนครั้งต่อไป  การชี้แนะจึงใช้การสะท้อนผลการท างานนี้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ 

๒.๒.๒ ขั้นตอน/วิธีการในการชี้แนะ  
กระบวนการชี้แนะ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง (Coaching is a process of 

helping people to help themselves)  มีนักการศึกษาน าเสนอกระบวนการชี้แนะที่หลากหลาย เนื่องจากการ
ชี้แนะมีกระบวนการเฉพาะได้แก่ การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive coaching) การชี้แนะการสอน (Instructional 
coaching)  เพ่ือนชี้แนะ (Peer coaching)  ซึ่งกระบวนการชี้แนะโดยทั่วไปมีขั้นตอนของกระบวนการ  ดังนี้  

๑) ขั้นก่อนการชี้แนะ (Pre-coaching)  
ก่อนด าเนินการชี้แนะ มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชี้แนะร่วมกัน เนื่องจากการ

ด าเนินการชี้แนะเน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง  เป็นการท างานเชิงลึก (Deep approach)   ดังนั้น
ประเด็นที่ชี้แนะจึงเป็นจุดเล็กๆ แต่เข้มข้น ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง แจ่มแจ้ง ช่วยคลี่ปมบางประการให้เกิดผลในการ
ปฏิบัติได้จริง  

๒) ขั้นการชี้แนะ (coaching)  
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและมีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน  โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๓ ขั้น  ดังนี้  
๒.๑) การศึกษาต้นทุนเดิม  เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะพยายามท าความเข้าใจวิธีคิด  วิธีการท างาน  และผลที่เกิดขึ้น

จากการท างานของครูว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอดประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสมกับครูแต่ละคน 
ซึ่งในข้ันนี้ อาจใช้วิธีการต่างๆ กันไปตามสถานการณ์ ได้แก่  การให้ครูบอกเล่า อธิบายวิธกีารท างาน และผลที่เกิดขึ้น 
การพิจารณาร่องรอยการท างานร่วมกัน  เช่น แผนการสอน ชิ้นงานของนักเรียน และการสังเกตการสอนในชั้นเรียน  

๒.๒) การให้ครูประเมินการท างานของตนเอง  เป็นขั้นที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมาของตนเอง 
โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมา  ได้แก่ การสอนที่เพ่ิงสอนจบไปแล้ว  ชิ้นงานที่นักเรียนเพิ่งท าเสร็จเมื่อสักครู่ 
มาใช้ประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นส าคัญข้ันหนึ่ง ที่พบว่า ครูไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระท าลง
ไปนัก  แต่การที่จัดให้มีโอกาสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการท างาน” ช่วยให้ครูได้ทบทวนและไตร่ตรองว่าตนเองได้
ใช้ความรู้ ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง  

๒.๓) ขั้นต่อยอดประสบการณ์  เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกตการท างานและฟังครูอธิบายความคิด
ของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพิ่มเติม  ซึ่งผู้ชี้แนะต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้
ได้ว่า ครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด  หากไม่แน่ใจก็อาจใช้วิธีการสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม  ในขั้นต่อยอด 
ประสบการณ ์ มักมีการด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ  เมื่อพบว่าครูมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปัญหา
ก็จ าเป็นต้องแก้ไข ปรับความรู้ ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และเม่ือพบว่าครูเข้าใจหลักการ
สอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนการสอน ก็จ าเป็นเพิ่มเติมความรู้ แบ่งปันประสบการณ์  

๒.๔) ขั้นสรุปผลการชี้แนะ (Post-coaching)  เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิดโอกาสให้ครูได้สรุปผลการชี้แนะ
เพ่ือให้ได้หลักการส าคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่า
ความรู้ ความเข้าใจอันใหม่ที่ได้รับการชี้แนะครั้งนี้ จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการตกลงร่วมกันเรื่องให้
ความช่วยเหลืออ่ืนๆ  เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษา ประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ แนะน าแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม เป็นต้น 



๖ 
 
๒.๒.๓ เครื่องมือส าหรับการชี้แนะ  
เครื่องมือส าคัญของการชี้แนะ คือ รูปแบบการใช้ภาษาแบบต่างๆ ที่ช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้  รูปแบบการใช้

ภาษาของผู้ชี้แนะเหล่านี้ จะเป็นแบบอย่างให้ครูน าไปใช้ในการชี้แนะตนเองและผู้อื่นได้ในภายหลัง การใช้ภาษาในการ
ชี้แนะ มีคุณภาพและระดับที่แตกต่างกันไป  ซึ่งผู้ชี้แนะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์   ในสถานการณ์ที่ครู
ประสบปัญหาในการสอน ผู้ชีแ้นะจ านวนมากมักมีแนวโน้มบอกวิธีการแก้ปัญหาหรือให้แนวทางแก่ครูเป็นหลัก แทนที่
จะช่วยให้ครูได้คิดและหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง   ซึ่งผู้ชี้แนะต้องตัดสินใจเลือกโดยการถามตัวเอง  จ านวน  ๓ 
ค าถาม   ดังต่อไปนี้  

๑) เราควรบอกวิธีการแก้ปัญหาไปเลยหรือไม่  
๒) เราควรร่วมมือกับคุณครูในการแก้ปัญหา ด้วยการให้ข้อมูลบางอย่าง และหาทางแก้ร่วมกันหรือไม่  
๓) เราควรให้คุณครูได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่  
การบอกวิธีการแก้ปัญหาให้ไปเลยกับการปล่อยให้ครูพยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ก็มีข้อดีข้อเสีย

ต่างกันไป  ดังนี้  
การใช้เครื่องมือ หรือรูปแบบการใช้ภาษาในการชี้แนะ มี  ๒  มิติ คือ มิติของการผลักดัน (Push) และมิติของ

การฉุดดึง (Pull)  มีการระดับของการผลักดันอย่างสุดขั้วคือ การบอกความรู้ (Telling) ไปจนถึงระดับการฉุดดึงสูงสุด
คือ การรับฟัง (Listening)  ทั้งนี้ วิธีการเหล่านี้เป็นการช่วยให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ทั้งสิ้น 
แต่หากมีจุดเด่น และจุดด้อยของแต่ละวิธีแตกต่างกันไป  ผู้ชี้แนะจึงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และครู
แต่ละคน มีข้อเตือนใจว่าหากใช้มิติของการผลักดันได้แก่  การบอก การสอน การแนะน าเพียงด้านเดียว ไม่ถือว่า มีข้อ
เตือนใจว่าหากใช้มิติของการผลักดัน ได้แก่  การบอก  การสอน  การแนะน าเพียงด้านเดียว  ไม่ถือว่าเป็นการชี้แนะที่
แท้จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หมายถึง  ลักษณะที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคม
ต้องการ  ในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดซึ่ง   มีอยู่  ๘  คุณลักษณะ   
ได้แก่  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรยีนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทย  และมีจิตสาธารณะ    
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน  
ผู้ปกครองและชุมชนที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
 ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถกระท าได้โดยน าพฤติกรรมบ่งชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออก
ของคุณลักษณะแต่ละด้านที่วิเคราะห์ไว้  บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการพิเศษต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น เช่น โครงการวันพ่อ  วันแม่แห่งชาติ  โครงการ
ลดภาวะโลกร้อน  วันรักษ์สิ่งแวดล้อม  แห่เทียนพรรษา  ตามรอยคนดี หรือกิจกรรมที่องค์กรในท้องถิ่นจัดขึ้น เป็นต้น 
 ส าหรับการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  ควรจัดให้มีการประเมินเป็นระยะๆ  โดยประเมินผลเป็น
รายปีในระดับประถมศึกษา  เพ่ือให้มีการสั่งสมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และประเมินผลสรุปเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา 

โครงสร้างของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 ในการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ได้ใช้คุณลักษณะที่สังคมต้องการ  ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ซึ่งมีอยู่  ๘  คุณลักษณะ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา   ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์    
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู ้
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 

           ๗.  รักความเปน็ไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ข้อที่ ๑ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

นิยาม  

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์    หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  ธ ารงไว้ซึ่งความ
เป็นชาติไทย  ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   คือ   ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีความสามัคคี
ปรองดอง  ภูมิใจ  เชิดชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด  ๑.๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  ๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
  ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

                                           ข้อที่ ๒  ซื่อสัตย์สุจริต 

นิยาม  

ซื่อสัตย์สุจริต   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง  ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต   คือ   ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง 
ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด   

ตัวช้ีวัด  ๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  

                                          ข้อที่ ๓  มีวินัย 

นิยาม  

มีวินัย   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

ผู้ที่มีวินัย   คือ   ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
เป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ตัวช้ีวัด  ๓.๑  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม                               

 



๙ 

ข้อที่ ๔  ใฝ่เรียนรู้ 

นิยาม  

ใฝ่เรียนรู้   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้   คือ   ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม  
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  
บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัด  ๔.๑  ตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ 
                          เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
                                      

                                          ข้อที่ ๕  อยู่อย่างพอเพียง 

นิยาม  

อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัด  ๕.๑  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
  ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

                                          ข้อที่ ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 

นิยาม  

มุ่งม่ันในการท างาน   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงาน 
ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย  

ผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน   คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดและมี
ความภาคภูมิใจในผลงาน 
ตัวช้ีวัด  ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
  ๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย                                     



๑๐ 

 

ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย 

นิยาม  
รักความเป็นไทย   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  

ร่วมอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ผู้ที่รักความเป็นไทย  คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่
ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด  ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๓ อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 

                                          ข้อที่ ๘  มีจิตสาธารณะ 

นิยาม  

มีจิตสาธารณะ   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  คือ  ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
ตัวช้ีวัด  ๘.๑  ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

 
 

 

 
 



๑๑ 
 
การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการด าเนินการเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบกลับได้  ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีขั้นตอน  ดังนี้ 
   ๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  เพ่ือ 
       ๑.๑  ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและแนวทางการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขปรับพฤติกรรม 
        ๑.๒  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค 
(ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแต่ละระดับ 
        ๑.๓  จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการอันเหมาะสม และส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
   ๒)  พิจารณานิยามหรือความหมายของคุณลักษณะแต่ละตัว พร้อมทั้งก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกของคุณลักษณะแต่ละตัว  

๓)  ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น
ของสถานศึกษา  ก าหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดไว้ ๔ ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน  ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๔)  ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าฐานนิยม (Mode)  แลว้ตัดสินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  น าผลการตัดสิน
ให้คณะกรรมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พิจารณาเพ่ือด าเนินการส่งเสริมพัฒนาต่อไป 

๕)  ให้ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบการพัฒนาการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการประเมินคุณลักษณะที่สังคมต้องการ  
ในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม จิตส านึก  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     ๑.  คณะกรรมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  ก าหนดแนวทาง
การพัฒนา  แนวทางการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุง  แก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียน 
     ๒.  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา   คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา    โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นใน
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นคุณลักษณะตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดซึ่ง มีอยู่  ๘  คุณลักษณะ 
ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ  ตามเกณฑ์คุณภาพผู้เรียนในมาตรฐานสถานศึกษา 
     ๓.  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
ก าหนดการพัฒนาไว้  ๒  ลักษณะ คือ 
 



๑๒ 
 

             ก.  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในห้องเรียน   ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้สอนแต่ละ
รายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินการพัฒนา  วัดและประเมินผล และแก้ไขปรับปรุงผู้เรียนในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
             ข.  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกห้องเรียน   ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรของ
สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนา  วัดและประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ทั้ง
ในขณะที่ร่วมกิจกรรม  ด าเนินชีวิตประจ าวัน  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
     ๔.  ก าหนดวิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินของสถานศึกษา  ให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติ
และวุฒิภาวะของผู้เรียน  โดยแบ่งเครื่องมือทีใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ออกเป็น ๒ ฉบับ คือ 
  ๔.๑  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับประถมศึกษา 
  ๔.๒  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

     ๕.  การประเมินผู้เรียน  ด าเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี  ให้ผู้สอนและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกคนที่
รับผิดชอบให้คณะกรรมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา   

     ๖.  การประมวลผลการประเมินรายปี  ให้คณะกรรมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา  ครูประจ าชั้น และครูวัดผล ด าเนินการประมวลผลตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยใช้
ฐานนิยม และพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะแต่ละประการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   

     ๗.  การแจ้งผล และการซ่อมเสริม   คณะกรรมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา แจ้งผลการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ครูประจ าชั้นของผู้เรียน
น าไปกรอกในเอกสารแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และแจ้งให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ   
พร้อมกับด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทางที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้    

     ๘.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เลื่อนชั้นเรียนและจบการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตร  
การพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือตัดสินให้ผู้เรียนเลื่อนชั้นเรียน และจบการศึกษา
ระดับการศึกษา ให้คณะกรรมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  สรุปผลการ
ประเมินเป็นรายปี   และน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติ  ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ประการใดประการหนึ่ง  จะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีชดเชยตามที่ให้
คณะกรรมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา มอบหมายจนครบถ้วนก่อน จึงจะ
ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนชั้นเรียนหรือจบการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ผลการด าเนินงานภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

********** 
 

๑. ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน    ได้ระดับคุณภาพ และร้อยละ  ดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๒๓,๖๒๖  คน 
ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”     จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๑,๙๗๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘.๓๖ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๙,๗๗๗ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๓๘ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๑,๘๗๔ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๒๖ 

๒. ผลการประเมินตามรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๑,๗๘๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๗,๕๖ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๖,๔๗๙ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๒๗.๔๒ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๕,๓๖๒ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๐๒ 

 ๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  ซื่อสัตย์ สุจริต 
ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๒,๐๙๖  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘.๘๗ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๘,๑๑๔๔ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๔๗ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๓,๓๘๖ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๕๖,๖๖ 

 ๒.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  มีวินัย 
ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๒,๖๒๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๑๑ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๘,๗๖๖ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๑๐ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๒,๒๓๕ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๕๑,๗๙ 

 ๒.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  ใฝ่เรียนรู ้
ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๒,๖๖๒  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๒๗ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๙,๐๗๕ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๔๑ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๑,๘๘๙ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๓๒ 
 



๑๔ 
 
 ๒.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  อยู่อย่างพอเพียง 

ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๒,๐๙๒  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘.๘๕ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๘,๑๒๕ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๓๙ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๓,๔๐๙ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๗๖ 

 ๒.๖ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  มุ่งม่ันในการท างาน 
ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๒,๖๐๙  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๐๔ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๘,๘๑๗ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๓๒ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๒,๒๐๐ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๖๔ 

 ๒.๗ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  รักความเป็นไทย 
ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๑,๙๗๙  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘๓๘ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๗,๐๖๐ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๒๙.๘๘ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๔,๕๘๗ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๗๔ 

 ๒.๘ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  มีจิตสาธารณะ 
ระดับคุณภาพ “ ไม่ผ่าน”  จ านวน  ๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพ “ ผ่าน”         จ านวน  ๒,๒๙๓  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๙.๗๑ 
ระดับคุณภาพ “ ดี”             จ านวน  ๘,๓๓๖  คน     คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๒๘ 
ระดับคุณภาพ “ ดีเยี่ยม”     จ านวน  ๑๒,๙๙๗ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๐๑ 

 

๓.  ตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  ที่ประสบความส าเร็จ 
ดีเด่น เป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ได้แก่  กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  กิจกรรมถวาย
พระพร  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมศีลห้าพาสุข  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง  กิจกรรมวัน
สุดสัปดาห์  กิจกรรมนั่งสมาธิ  กิจกรรมค่ายธรรมมะ  ค่ายคุณธรรม  

๒) ซื่อสัตย์ สุจริต   ได้แก่  โครงการยุวทูตความดี  สมุดบันทึกความดี  โรงเรียนสีขาว  โรงเรียนวิถีพุทธ  
กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์-ร้านค้าสวัสดิการ  ค่ายพุทธบุตร 

๓) มีวินัย   ได้แก่  กิจกรรมเดินแถวกลับบ้าน-ไปโรงเรียน  กิจกรรมเข้าแถวรับสิ่งของก่อน-หลัง  กิจกรรม
สภานักเรียน  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรม
อบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมกีฬาสีประจ าปี  กิจกรรมโฮมรูม 

๔) ใฝ่เรียนรู้   ได้แก่  กิจกรรมอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส  กิจกรรมยอดนักอ่าน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
กิจกรรมภาษาไทย-ภาษาอังกฤษวันละค า  บันทึกการใช้ห้องสมุด/มุมหนังสือ  การเล่าข่าวเหตุการณ์ประจ าวัน  
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  การร่วมกิจกรรมทาง 

 



๑๕ 
 
วิชาการ/ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  กิจกรรมคลินิกภาษาไทย แก้ไขโรคอ่านเขียนอักเสบ  กิจกรรมวันวิชาการ  
กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมขับร้องสรภัญญะ  ชมรมหมอล ากลอนน้อย     

๕) อยู่อย่างพอเพียง   ได้แก่  กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมยุวหมอดิน  
กิจกรรมการท านา  กิจกรรมปลูกไผ่ตง  กิจกรรมเลี้ยงกบ  กิจกรรมเลี้ยงปลา  กิจกรรมเลี้ยงไก่  กิจกรรมเรียนรู้กับ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมหยอดกระปุก  กิจกรรมออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 

๖) มุ่งม่ันในการท างาน   ได้แก่   กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้  กิจกรรมโครงงานอาชีพ  
กิจกรรมสร้างอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน  กิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  กิจกรรมท าพรมเช็ดเท้า  กิจกรรมท าไม้
กวาดทางมะพร้าว  กิจกรรมเครื่องจักสาน  กิจกรรมทอเสื่อกก 

๗) รักความเป็นไทย    ได้แก่  กิจกรรมการแต่งกายชุดพ้ืนเมือง  กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่-วนัไหว้ครู  กิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมวันสงกรานต์  กิจกรรมทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย  กิจกรรมดนตรีไทย  กิจกรรมการแสดง
การละเล่นพื้นเมือง  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  กิจกรรมนิยมสินค้าไทย-ใช้ของไทย  กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  
กิจกรรมวันลอยกระทง  โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย  กิจกรรมอ าลาสถาบัน 

๘) มีจิตสาธารณะ    ได้แก ่ กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมปิดทองหลังพระ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมก าจัดยุงลาย  กิจกรรมพ่ีดูแลน้อง-พ่ีช่วยเหลือน้อง  กิจกรรมขยะแลกนม   กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรม 
ดี เจ น้อย  โครงการรักษ์โลกด้วยมืออนุรักษ์น้อย     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวคิดและแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        ส าหรับครูและศึกษานิเทศก์.  มปพ. (เอกสารอัดส าเนา) 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๓). แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
       การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๓). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง       
       ประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๙). รายงานการสังเคราะห์ แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 
       ทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
       การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒. แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 
       ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
       ครั้งที่ ๒. (เอกสารอัดส าเนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒. รายงานผลการพัฒนาการวัดและประเมิน 
       คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑        
       ปีการศึกษา ๒๕๕๕. (เอกสารอัดส าเนา) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

 
๑. นายประกอบ  จันทรทิพย์    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

           ๒. นายรอง  ปัญสังกา        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
๓. นายกรณ์จีรพัฒน์  ระวะใจ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

จัดท าต้นฉบับ 
๑. นายสมหมาย  อุดชาชน       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

          ๒. นายเวียงชัย  แสนสกุล    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
          ๓. นายไชยสิทธิ์  บุตรี          ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
          ๔. นายไมยมิตร  ป้องวิชัย     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๕. นายปริญญา  ไมยะปัน  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๖. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๗. นายสุริยนต์  อินทร์อุดม    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

          ๘. นายบรรพต  พระยาลอ     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ๙. นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๑๐. นางสาวศศิธร  นาคดิลก         ศึกษานเิทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒         
๑๑. นางรัดดา  วิทยากร         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๑๒. นางสาววริศรา  เชิญชม    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๑๓. นางสาววิมล  เถาวัลย ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 ๑๔. นายสมยศ  ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ๑๕. นางสุนีย์  อุทุมทอง  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๑๖. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 

เรียบเรียง/พิมพ์/ตรวจทาน 
 ๑. นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
           ๒. นางรัดดา  วิทยากร         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๓. นางสาววิมล  เถาวัลย ์  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๔. นางนงนุช  จันทะรี         เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 

ออกแบบปก 
นายสมใจ ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 


