
 

 

รายงานผลการพฒันาการวดัและประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

(กลยทุธท์ี ่๒  ประเด็นที ่๒.๑  รอ้ยละ ๑๐๐ ของนักเรยีนมคีณุลักษณะ 

อนัพงึประสงค ์ตามหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต ๒ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 
 
เอกสารวชิาการล าดบัที ่ ๑๘/๒๕๕๕ 

 

 



 
ค าน า 

 
                  รายงานผลการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ฉบับนี้   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จัดท าขึ้นเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
เป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม  มีคุณลักษณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้ง ๘ ประการ  คือ           
                 ๑)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์                   
                  ๒) ซื่อสัตย์สุจริต    
                  ๓)  มีวินัย    
                  ๔)  ใฝ่เรียนรู้    
                  ๕)  อยู่อย่างพอเพียง   
                  ๖)  มุ่งม่ันในการท างาน    
                  ๗)  รักความเป็นไทย   
                  ๘)  มีจิตสาธารณะ 

                  ขอขอบคุณ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  และคณะท างาน
ทุกท่าน  ตลอดทั้งโรงเรียนในสังกัดที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานครั้งนี้เป็นอย่างสูง   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี                       

 
 

                                                                                                                    คณะผู้จัดท า     
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

 
                                                                                                 หน้า 

 
 

ค าน า 
สารบัญ 
บทที่ ๑      บทน า                                                                                      ๑ 
บทที่ ๒      หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง                                                         ๔ 
บทที่ ๓      วิธีด าเนินการ                                                                             ๓๒ 
บทที่ ๔      ผลการด าเนินการ                                                                        ๓๔ 
บทที่ ๕      สรุป และอภิปรายผล                                                                   ๓๗ 
เอกสารอ้างอิง                                                                                           ๔๐ 
คณะผู้จัดท า                                                                                             ๔๑ 
ภาคผนวก                                                                                               ๔๒                                                                                                

             - ตารางที่ ๒.๑.๑ ข้อมูลจ านวนนักเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ที่มีคุณลักษณะ 
               อันพึงประสงค์เป็นรายโรง 
             - ตารางที่ ๒.๑.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายคุณลักษณะ   

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
             - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
             - ก าหนดการ 
             - ภาพกิจกรรมการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 
บทน า 

 
ความเป็นมา และความส าคัญ 
                  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒  ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๕๒–๒๕๖๑  โดยมีวิสัยทศัน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี ๒๕๖๑  จะต้องมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน ๓  ประเด็นหลัก  คือ   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทย   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา   ทั้งนี ้ ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบไว้  ๔ ประการ  คือ  การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่   การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
               ปี ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑    
ให้ใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป   โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกับเป้าหมายของอาเซียน (ASEAN)   
ภายในปี ๒๕๖๑    
               การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน  เพื่อให้
ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกระดับการศึกษา   เมื่อสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แล้ว  ครูที่รับผิดชอบต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์และควรศึกษาให้
เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกและปรับใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษา  โดยจะน าเสนอนิยาม  ตัวชี้วัด  พฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้
คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทั้ง  ๘ ประการ ได้แก่    

๑)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์                   
๒) ซื่อสัตย์สุจริต    
๓)  มีวินัย    
๔)  ใฝ่เรียนรู้    
๕)  อยู่อย่างพอเพียง   
๖)  มุ่งม่ันในการท างาน    
๗)  รักความเป็นไทย   
๘)  มีจิตสาธารณะ 

               การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการนี้    ได้น าเอาแนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ให้ครูผู้สอน  ครูประจ าชั้น/ ครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการพัฒนา   ทั้งนี้โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

 



๒ 
 

๑.  ศึกษานิยาม ความหมาย  และพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ  
๒.  วิเคราะห์ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้  เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แต่ละคุณลักษณะ 
๓.  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนา  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
๔.  สร้างหรือเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.  ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา 
๖.  ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้   และประเมินผู้เรียนเป็น   ระยะๆ อย่าง

ต่อเนื่อง  เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า 
๗.   ด าเนินการประเมินผู้เรียนหลังการพัฒนาและสรุปผลการประเมิน 
๘.  รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไดย้ึดแนวทางดังนี้   
๑. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๒. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน 

 
วัตถุประสงค์  
      ๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์   ร้อยละ ๑๐๐ 
              ๑.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
              ๑.๒  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
              ๑.๓  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
              ๑.๔  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      ๒.    เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ ๑๐๐ 
             ๒.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา  ใจ 
             ๒.๒  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ  
     ๓.   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย  ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๓.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 
     ๔.   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๔.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
            ๔.๒  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 



๓ 
 
     ๕.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อยู่อย่างพอเพียง  ร้อยละ ๑๐๐ 
           ๕.๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
            ๕.๒ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
     ๖.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งม่ันในการท างาน  ร้อยละ ๑๐๐ 
           ๖.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
           ๖.๒  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
     ๗.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย  ร้อยละ ๑๐๐ 
           ๗.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ 
กตัญญูกตเวที 
           ๗.๒  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                      
           ๗.๓  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 
 ๘.   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ  ร้อยละ ๑๐๐ 
          ๘.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
          ๘.๒  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

๑. ห้องเรียน/นักเรียน มีผลการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. โรงเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. เขตพ้ืนที่การศึกษา  มีนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๒ 
หลักการและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
                 หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   มีดังนี ้
              ๑)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์                   
              ๒) ซื่อสัตย์สุจริต    
              ๓)  มีวินัย    
              ๔)  ใฝ่เรียนรู้    
              ๕)  อยู่อย่างพอเพียง   
              ๖)  มุ่งม่ันในการท างาน    
              ๗)  รักความเป็นไทย   
              ๘)  มีจิตสาธารณะ 
              ๙)   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อที่ ๑  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
              นิยาม 

รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติไทย ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  คือ   ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคีปรองดอง  ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด         ๑.๑   เป็นพลเมืองดีของชาติ 
๑.๒  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๑.๑  เป็นพลเมืองดี 
 ของชาติ 

๑.๑.๑   ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติ   และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง     
๑.๑.๒   ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของชาติ   
๑.๑.๓   มีความสามัคคี  ปรองดอง     

๑.๒  ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็น 
 ชาติไทย 

๑.๒.๑    เข้าร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี  ปรองดอง ที่เปน็ประโยชน์
ต่อโรงเรยีน ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒   หวงแหน  ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและ
 ปฏิบัติตนตามหลัก
 ของศาสนา 

๑.๓.๑    เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๑.๓.๒   ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ   
๑.๓.๓   เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

๑.๔   เคารพเทิดทูน
 สถาบัน
 พระมหากษัตริย ์

๑.๔.๑    เข้าร่วมและมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระมหากษัตรยิ์        
๑.๔.๓   แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

 



๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓) 

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๑   เป็นพลเมืองดีของชาติ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพธง
ชาติ   ร้องเพลงชาติ  และ
 อธิบายความหมาย   
 ของเพลงชาติได้
 ถูกต้อง     
๑.๑.๒ ปฏิบตัิตนตามสิทธิ 
 หน้าท่ีพลเมืองด ี
 ของชาติ 
๑.๑.๓  มีความสามัคคี  
 ปรองดอง   

ไม่ยืนตรงเคารพ       
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติ   ร้องเพลงชาติได้     
 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้อง
เพลงชาติได้  และ
บอกความหมาย              
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง    ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของนักเรียน    

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติได้ และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีของ
นักเรียน   และให้
ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการท างานกับ
สมาชิกในช้ันเรียน  

 

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๒   ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๑.๒.๑  เข้าร่วม  ส่งเสริม  
 สนับสนุนกิจกรรม
 ที่สร้างความ
 สามัคคี  ปรองดอง   
 ที่เป็นประโยชน์ต่อ
 โรงเรียน  ชุมชน
 และสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหน  ปกป้อง  
 ยกย่องความเป็น
 ชาติไทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคค ี

เข้าร่วมกิจกรรม             
ที่สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง  และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรม          
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และปฏิบัติ
ตนเพื่อสร้างความ
สามัคคี  ปรองดอง   
ในหมู่เพื่อน 

เข้าร่วมกิจกรรม           
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอย่างท่ีดี               
ในการสร้างความ
สามัคคี  ปรองดอง               
ในหมู่เพื่อน 

 
 

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓   ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๑.๓.๑   เข้าร่วมกจิกรรม
 ทางศาสนาท่ีตน
 นับถือ 
๑.๓.๒  ปฏิบัตตินตาม
 หลักของศาสนา             
 ที่ตนนับถือ   
๑.๓.๓  เป็นแบบอย่างท่ีดี
 ของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ              
และปฏิบตัิตนตามหลัก
ของศาสนา  ตาม
โอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนตาม
หลักของศาสนา  
อย่างสม่ าเสมอ 
 

เข้าร่วมกิจกรรม             
ทางศาสนาท่ีตน 
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอและเป็น
ตัวอย่างที่ดีของ 
ศาสนิกชน 

 



๖ 

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๔   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๑.๔.๑   เข้าร่วมและ 
 มีส่วนร่วมในการ
 จัดกิจกรรมที่
 เกี่ยวกับสถาบัน
 พระมหากษตัริย ์
๑.๔.๒  แสดงความส านึก
 ในพระมหา
 กรุณาธิคณุของ
 พระมหากษตัริย์        
๑.๔.๓   แสดงออกซึ่งความ  
        จงรักภักดีต่อสถาบนั 
        พระมหากษัตรยิ ์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนจดัขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน    ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพธง
ชาติ ร้องเพลงชาติ   และ
 อธิบายความหมาย
 ของเพลงชาติได้
 ถูกต้อง     
๑.๑.๒ ปฏิบตัิตนตามสิทธิ 
 หน้าท่ีพลเมืองดีของ
 ชาติ  
๑.๑.๓ มีความสามัคคี  
 ปรองดอง   
 

ไม่ยืนตรงเคารพ       
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติ   ร้องเพลงชาติได้  
และบอกความหมาย              
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง    
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าท่ีของนักเรียน    

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้อง
เพลงชาติได้ และ
บอกความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีของ
นักเรียน   และให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการท างานกับ
สมาชิกในช้ันเรียน  

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้อง
เพลงชาติได้ และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของนักเรียน   และ
ให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการ
ท างานกับสมาชิก
ในโรงเรียน       

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๑.๒.๑  เข้าร่วม  ส่งเสริม  

สนับสนุนกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง   ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

๑.๒.๒  หวงแหน  ปกป้อง 
 ยกย่องความเป็น
 ชาติไทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคค ี

เข้าร่วมในกิจกรรม             
ที่สร้างความสามัคคี  
ปรองดองและเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน 
  

เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง  และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน  

เป็นตวัอยา่งที่ดีใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมทีส่ร้าง
ความสามัคคี   
ปรองดอง   และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

 



๗ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๑.๓.๑  เข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
๑.๓.๒  ปฏิบัตตินตามหลัก

ของศาสนาท่ีตนนับถือ   
๑.๓.๓  เป็นแบบอย่างท่ีดี

ของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ              
และปฏิบตัิตนตามหลัก
ของศาสนา 
ตามโอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนตาม
หลักของศาสนา  
อย่างสม่ าเสมอ 
 

เข้าร่วมกิจกรรม             
ทางศาสนาท่ี 
ตนนับถือปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ   
และเป็นตัวอย่างที่ดี            
ของศาสนิกชน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๑.๔.๑   เข้าร่วมและ                         
มีส่วนร่วมในการ            
จัดกิจกรรมที่เกี่ยว   
กับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

๑.๔.๒   แสดงความส านึก 
ในพระมหา
กรณุาธิคณุของ
พระมหากษตัริย์        

๑.๔.๓   แสดงออกซึ่ง ความ
จงรักภักดี           
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น               
ช่ืนชมในพระราช
กรณียกิจ                     
พระปรีชาสามารถ 
ของพระมหากษัตรยิ ์
และพระราชวงศ ์

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพธง
ชาติ  ร้องเพลงชาติ  
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง     

๑.๑.๒ ปฏิบตัิตนตามสิทธิ 
หน้าท่ีพลเมืองดีของ
ชาติ  

๑.๑.๓  มีความสามัคคี  
ปรองดอง   

 

ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ                ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติ   ร้องเพลงชาติ 
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าท่ีของนักเรียน   
และให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับสมาชิกใน
ช้ันเรียน  

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของนักเรียน   และ
ให้ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการท ากิจกรรม
กับสมาชิกใน
โรงเรียน       

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีของ
พลเมืองดี   และให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการท ากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน       

 



๘ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๑.๒.๑   เข้าร่วม  ส่งเสริม  
สนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคี  
ปรองดอง  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

๑.๒.๒   หวงแหน  
ปกป้อง  ยกย่อง  
ความเป็นชาตไิทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคค ี

เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้าง
ความสามัคคี  
ปรองดอง  และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน  

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี   
ปรองดอง   และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง   และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม  ช่ืนชม
ในความเป็นชาติ
ไทย 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  ศรัทธา  ยึดม่ัน  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๑.๓.๑  เข้าร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาท่ีตน
นับถือ 

๑.๓.๒  ปฏิบัตตินตาม
หลักของศาสนาท่ี
ตนนับถือ   

๑.๓.๓  เป็นแบบอย่าง ที่ดี
ของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ              
และปฏิบตัิตนตามหลัก
ของศาสนาตามโอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ 
 

เข้าร่วมกิจกรรม             
ทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
ปฏิบัติตนตามหลัก              
ของศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ   และ
เป็นแบบอย่างท่ีดี            
ของศาสนิกชน 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๑.๔.๑   เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

๑.๔.๒   แสดงความส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย์        

๑.๔.๓   แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น              
ช่ืนชมในพระราช-
กรณียกิจ    
พระปรีชาสามารถ 
ของ
พระมหากษตัริย ์
และพระราชวงศ ์

 
 



๙ 

ข้อที่ ๒  ซื่อสัตย์สุจริต 

นิยาม 
ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรงตามความ

เป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ  และยึดหลัก

ความจริง  ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

ตัวช้ีวัด   ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา  ใจ 
๒.๒  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา  ใจ  

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๒.๑   ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อตนเองท้ังทางกาย  วาจา  ใจ 

๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
๒.๑.๒   ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัว 
 ต่อการกระท าผิด 
๒.๑.๓   ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

๒.๒  ประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ 

๒.๒.๑  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง 
๒.๒.๒  ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
๒.๒.๓  ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง   

 
เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓) 
ตัวช้ีวัดที่   ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๒.๑.๑  ให้ข้อมูลที่ถกูต้องและเป็น
จริง 
๒.๑.๒  ปฏิบตัิตนโดยค านึงถึง
ความถูกต้อง ละอาย และเกรง
กลัวต่อการกระท าผดิ 
๒.๑.๓  ปฏิบตัิตามค ามั่นสัญญา 

ไม่ให้ขอ้มลูที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

ให้ข้อมลูที่ถูกต้องและเป็น
จริง  ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง   

ให้ข้อมลูที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กบั
พ่อแม่  หรือผู้ปกครอง 

ให้ข้อมลูที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง    ท าตาม
สัญญาที่ ตนให้ไว้กับ 
พ่อแม่  หรือผู้ปกครอง  
และครู  ละอายและ
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด 

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๒.๒.๑ ไม่น าสิ่งของหรือ
 ผลงานของผู้อื่นมา
 เป็นของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น  
              ด้วยความซื่อตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์
 ในทางที่ไม่ถูกต้อง   

น าสิ่งของของผู้อื่นมา
เป็นของตน 

ไม่น าสิ่งของของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง  

ไม่น าสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองและปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง   

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเองและ
ปฏิบัติตน            
ต่อผู้อื่นด้วย             
ความซื่อตรง     

 
 



๑๐ 
เกณฑ์การให้คะแนน    ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๒.๑.๑  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

เป็นจริง 
๒.๑.๒  ปฏิบตัิตนโดยค านึงถึง

ความถูกต้อง  ละอาย
และเกรงกลัวต่อการ
กระท าผดิ 

๒.๑.๓  ปฏิบตัิตามค ามั่นสัญญา 

ไม่ให้ขอ้มลูที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

ให้ข้อมลูที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ท าตามสัญญา
ที่ตนให้ไวก้ับพ่อแม่  
หรือผู้ปกครอง และคร ู

ให้ข้อมลูที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกต้อง   ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไวก้บั
พ่อแม่  หรือผู้ปกครอง 
และครู    ละอายและ              
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด 

ให้ข้อมลูที่ถูกต้องและเป็น
จริง  ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง   
ท าตามสญัญาทีต่นให้ไว้
กับพ่อแม่  หรือผู้ปกครอง 
และครู   ละอายและ
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด เป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านความซื่อสัตย ์

 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒   ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๒.๑.๑  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง  

๒.๑.๒  ปฏิบตัิตนโดย
ค านึงถึงความ
ถูกต้องละอาย
และเกรงกลัว   
ต่อการกระท า
ผิด 

๒.๑.๓  ปฏิบตัิตาม
 ค ามั่นสญัญา 

ไม่ให้ขอ้มลูที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
จริง  ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง   
ท าตามสญัญาทีต่นให้ไว้
กับเพื่อน  พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และครู   
ละอายและเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด 
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
จริง  ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง              
ท าตามสญัญาทีต่นให้ไว้
กับเพื่อน  พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และครู   
ละอายและเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด 
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง   ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพื่อน  พ่อแม่  
หรือผู้ปกครอง 
และครู ละอาย
และ เกรงกลัวท่ีจะ
ท าความผิด เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้าน
ความซื่อสัตย ์

 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๒.๒.๑  ไม่ถือเอาสิ่งของ

หรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบตัิตนต่อผู้อื่น
ด้วยความ
ซื่อตรง 

 ๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่
ถูกต้อง   

น าสิ่งของของคนอ่ืน
มาเป็นของตน 

ไม่น าสิ่งของของผู้อืน่มา
เป็นของตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง   

ไม่น าสิ่งของ  และผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง     

ไม่น าสิ่งของ  
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง  และ
เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เพ่ือน
ด้านความ
ซื่อสัตย์   



๑๑ 
 

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๒.๒.๑  ไม่ถือเอาสิ่งของ

หรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบตัิตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง 

 ๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง   

 

น าสิ่งของของคนอ่ืนมา
เป็นของตนเอง 

ไม่น าสิ่งของ  และ
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง     

ไม่น าสิ่งของ  และ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง  
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่               
ไม่ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของ  และ
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง  ไม่หา
ประโยชน์ในทางที่ไม่
ถูกต้อง  และเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อน
ด้านความซื่อสัตย์     

 
ข้อที่ ๓ มีวินัย 
นิยาม 

มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ผู้ที่มีวินัย  คือ   ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน 
และสังคมเป็นปกติวิสัย  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
 ตัวช้ีวัด  ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๓.๑  ปฏิบัติตาม ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์ ระเบียบ  
ข้อบังคับ ของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ  ข้อบังคับ  
  ของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  ไม่ละเมดิสิทธิของผู้อื่น     
๓.๑.๒   ตรงต่อเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน และ 
  รับผิดชอบในการท างาน   

 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓) 

ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑   ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๓.๑.๑   ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 

กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียนและสังคม  ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     

๓.๑.๒   ตรงต่อเวลาในการ
 ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ     
           ในชีวิตประจ าวัน และ
 รับผิดชอบ 
 ในการท างาน   

ไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ  
ข้อบังคับ   ของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน   โดยต้องมี 
การเตือน เป็นส่วน
ใหญ่ 
 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับ   ของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน โดยต้องมี
การเตือนเป็น
บางครั้ง  
  
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียนไดด้้วย
ตนเอง  
 

 



๑๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 

ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑    ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๓.๑.๑  ปฏิบัติตามข้อตกลง 

กฎเกณฑ์ ระเบยีบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัว  โรงเรียน 
และสังคม  ไมล่ะเมิด
สิทธิของผู้อื่น     

๓.๑.๒  ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน  

ไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง  กฎเกณฑ์
แลระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับของครอบครัว  
และโรงเรียน   ตรงต่อ
เวลา  ในการปฏิบตัิ
กิจกรรมต่าง ๆ   ใน
ชีวิตประจ าวัน แตต่้องมี
การเตือน เป็นส่วน
ใหญ่ 
 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ   ใน
ชีวิตประจ าวัน  
แต่ต้องมีการเตือน
เป็นบางครั้ง  
  
 

ปฏิบัติตามอตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม ต่าง ๆ   ใน
ชีวิตประจ าวัน  
และรับผิดชอบใน
การท างานไดด้้วย
ตนเอง  

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๓.๑.๑  ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว  
โรงเรียน และ
สังคม  ไมล่ะเมิด  
สิทธิของผู้อื่น     

๓.๑.๒  ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน
การท างาน   

 

ไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ    ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน     ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน  และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน    
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน  และสังคม 
ไม่ละเมดิสิทธิของผู้อื่น    
ตรงต่อเวลา               
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ            ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน  

 
 
 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ข้อที ่๔  ใฝ่เรียนรู้ 

นิยาม 
ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้   คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์  สรุปเป็นองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด  เผยแพร่ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัด   ๔.๑   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๔.๑  ต้ังใจ เพียรพยายาม
 ในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้  

๔.๑.๑  ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒   เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
๔.๑.๓   สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

๔.๒  แสวงหาความรู้จาก      แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ      
    ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุปเป็นองค์
ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ใน 

 ชีวิตประจ าวันได้ 

๔.๒.๑   ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ  แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่งท่ีเรียนรู ้สรุปเป็นองค์ความรู ้
๔.๒.๓ แลกเปลีย่นความรู้  ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓) 
ตัวช้ีวัดที่  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม (๓) 
๔.๑.๑   ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใส่และมี
 ความเพียรพยายาม
 ในการเรียนรู ้
๔.๑.๓  สนใจเข้าร่วม
 กิจกรรมการเรียนรู้
 ต่าง ๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน ตั้งใจ และเอาใจใส่ใน              
การเรยีน 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียน 

ตั้งใจเรียน   เอาใจใส ่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ    

 

 



๑๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือก ใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม  สรุปเป็นองคค์วามรู้ และสามารถน าไปใช้ชีวิต ประจ าวันได ้

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๔.๒.๑  ศึกษาค้นคว้าหา
 ความรู้ จากหนังสือ 
 เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
 สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ    
 แหล่งเรียนรู้ทั้ง
 ภายในและภายนอก
 โรงเรียน  และ
 เลือกใช้สื่อได้
 อย่างเหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 จากสิ่งท่ีเรียนรู ้
 สรุปเป็น 
 องค์ความรู ้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 และน าไปใช้ใน
 ชีวิตประจ าวัน 

ไม่ศกึษาคน้ควา้หา
ความรู ้

ศึกษาคน้คว้าหาความรู้
จากหนังสอื เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
หรือจาก แหล่งเรียนรู้
อื่น      
 

ศึกษาคน้คว้าหา
ความรูจ้ากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้อื่น และ
มีการบันทึกความรู้     
 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้อื่น  มี
การบันทึกความรู้
และแลกเปลีย่น
ความรู้กับผู้อื่น 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 
ตัวช้ีวัดที่  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๔.๑.๑   ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใส่และมคีวาม

เพียรพยายามใน
การเรยีนรู ้

๔.๑.๓  เข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู้ต่าง ๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และ     
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรม                 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ 
บางครั้ง   

ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียร
พยายามใน                   
การเรยีนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูต้่าง ๆ 
บ่อยครั้ง 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรม                  
การเรยีนรู้ต่าง ๆ                  
เป็นประจ า 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     ๑๕ 

ตัวช้ีวัดที่  ๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ 
อย่างเหมาะสม   สรุปเป็นองคค์วามรู้  สามารถน าไปใช้ในชวิีตประจ าวันได ้

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๔.๒.๑  ศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี             
ต่าง ๆ  แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ         
ได้อย่างเหมาะสม 

๔.๒.๒ บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
จากสิ่งท่ีเรียนรู ้
สรุปเป็นองค์ความรู ้

๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ไม่ศกึษาคน้ควา้หา
ความรู ้

ศึกษาคน้คว้าหาความรู้
จากหนังสอื เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ     แหล่งเรียนรู้  
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  และมีการ
บันทึกความรู ้

ศึกษาคน้คว้าหา
ความรูจ้ากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ      
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน  มีการ
บันทึกความรู้    
สรุปเป็นองค์ความรู ้
น าเสนอและ 
แลกเปลีย่นความรู้
กับผู้อื่นได้     

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี  ต่าง 
ๆ แหล่งเรยีนรู้  ท้ัง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีการ
บันทึกความรู้     
สรุปเป็น 
องค์ความรู้   
น าเสนอ และ
แลกเปลีย่นองค์
ความรู้  ด้วยวิธีการ    
ที่หลากหลาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๔.๑.๑   ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใส่และ

มีความเพียร
พยายามใน
การเรยีนรู ้

๔.๑.๓  เข้าร่วม
กิจกรรม          
การเรยีนรู้
ต่าง ๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรยีนตรง
เวลา  ตั้งใจ
เรยีน  เอาใจใส่
ในการเรยีน   
มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และ
เข้ารว่ม
กิจกรรมการ
เรยีนรู ้    ตา่ง 
ๆ  เป็นบางครั้ง 

เข้าเรยีนตรงเวลา  
ตั้งใจเรยีน  เอาใจใส่ 
และมคีวามเพียร
พยายามในการเรยีนรู้  
มีส่วนร่วมในการ
เรยีนรูแ้ละเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง 
ๆ  บ่อยครั้ง 
 

เข้าเรยีนตรงเวลา  ตั้งใจเรยีน เอาใจใส่ และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู้  มีสว่นรว่มในการเรยีนรู้
และเข้ารว่มกจิกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ   ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรยีนเป็นประจ า 

 

 

 

 



๑๖ 

ตัวช้ีวัดที่  ๔.๒    แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ 
  อย่างเหมาะสม   สรุปเป็นองคค์วามรู้  สามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได ้

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๔.๒.๑  ศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ     
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 

๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล จากสิ่งที่เรียนรู ้
สรุปเป็นองค์ความรู ้

๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ไม่ศกึษาคน้ควา้หาความรู ้ ศึกษาค้นคว้าความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี  แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม 
และ                       
มีการบันทึกความรู้  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  สื่อ เทคโนโลยี
และสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  และ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป   
เป็นองค์ความรู้ และ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
ผู้อื่นได้   

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้  วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

ข้อที่ ๕  อยู่อย่างพอเพียง 

นิยาม 
อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  

รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ   มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด   ๕.๑.   ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
  ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ๕.๑   ด าเนินชีวิตอย่าง
 พอประมาณ   
 มีเหตุผล  รอบคอบ  
 มีคุณธรรม 

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ  อย่าง  
            ประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอยา่งด ีรวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มคา่และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าใหผู้้อืน่เดือดร้อน  พร้อมให้อภยัเมื่อผู้อืน่กระท าผดิพลาด  

๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
 ปรับตัวเพ่ืออยู่ใน
 สังคมได้อย่างมี
 ความสุข 

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน  การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐาน   
            ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
๕.๒.๒  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ยอมรับและ ปรับตัวเพื่ออยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 



๑๗ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓) 

ตัวช้ีวัดที่  ๕.๑   ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ 

ตนเอง เช่น เงิน 
สิ่งของ เครื่องใช้  
ฯลฯ อย่างประหยัด  
 คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอยา่งด ี
รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม 

ใช้เงินและของใช้ส่วนตัว
อย่างไม่ประหยัด 

ใช้เงิน และของใช้ส่วนตัว
อย่างประหยัด  

ใช้เงิน  ของใช้ส่วนตัว 
และของส่วนรวม
อย่างประหยัด  และ
เก็บรักษา ดูแล           
อย่างดี 
 

ใช้เงิน   ของใช้ส่วนตัว 
และของส่วนรวม
อย่างประหยัด  
คุ้มค่า เก็บรักษา
ดแูล   อย่างดี มี
เหตุผล และไม่เอา
เปรียบผู้อื่น  

๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ 
ส่วนรวมอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า
และเก็บรักษา
ดูแล อย่างด ี

๕.๑.๓    ปฏิบัตตินและ
ตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบมี
เหตุผล 

๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อม
ให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระท าผดิพลาด 

    

 
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒   มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม (๓) 
๕.๒.๑  วางแผนการเรียน  
 การท างานและ 
 การใช้ชีวิตประจ าวัน
 บนพ้ืนฐานของ  

ความรู้ข้อมูลข่าวสาร                      
๕.๒.๒ รูเ้ท่าทันการ
 เปลี่ยนแปลงของ
 สังคม และ
 สภาพแวดล้อม  
 ยอมรับ และ
 ปรับตัวเพื่ออยู่
 ร่วมกับผู้อื่นได้
 อย่างมีความสุข 

ไม่วางแผนการเรยีน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อ              
การเรยีน   
 

ใช้ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อ             
การเรยีนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน        

ใช้ความรู้   ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อ     
การเรยีนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน                    
และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 

 
 
 



๑๘ 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 

ตัวช้ีวัดที่  ๕.๑    ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น 
เงิน สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ 
อย่างประหยดั คุ้มค่าและ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
รวมทั้งการใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 

๕.๑.๒  ใช้ทรพัยากรของส่วนรวม
อย่างประหยัด  คุ้มค่าและ
เก็บรักษาดูแลอย่างด ี

๕.๑.๓  ปฏิบัตตินและตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ  มีเหตผุล 

๕.๑.๔  ไมเ่อาเปรยีบผู้อืน่และไม่ท า
ให้ผู้อื่นเดือดรอ้น  พร้อมให้
อภัย เมื่อผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด 

ใช้เงินและของใช้
สว่นตัวอย่างไม่
ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด 
และคุ้มค่า   
 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี             
มีเหตผุล และไม่เอา
เปรียบผู้อื่น 
 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า  
รอบคอบ เก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี      
มีเหตผุล ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น และไม่
ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน   

 

ตัวช้ีวัดที่  ๕.๒   มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๕.๒.๑  วางแผนการเรียน              

การท างานและการ
ใช้ชีวิตประจ าวันบน
พื้นฐานของ ความรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

๕.๒.๒ รูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดล้อม  
ยอมรับ และปรบัตัว
เพื่ออยูร่่วมกบัผู้อืน่
ได้อย่างมคีวามสุข 

ไม่วางแผนการเรยีน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน
และการใช้                       
ในชีวิตประจ าวัน 
 

ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารใหเ้ป็น
ประโยชน์ตอ่                 
การเรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน รับรู้
การเปลีย่นแปลงของ
ครอบครัว ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม 
 

ใช้ความรู้  ข้อมลู
ข่าวสารใหเ้ป็น
ประโยชน์ตอ่               
การเรียน และการใช้
ชีวิตประจ าวัน รับรู้
การเปลีย่นแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
และสภาพแวดล้อม 
และอยูร่่วมกับผู้อื่น
อย่างมคีวามสุข 

 

 

 

 

 



๑๙ 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่  ๕.๑    ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สนิของตนเอง 

เช่น เงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง 
ประหยัด คุ้มคา่และเกบ็
รักษาดูแลอยา่งด ีรวมทั้ง
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด  
คุ้มค่าและเก็บรักษา
ดูแล อย่างด ี

๕.๑.๓  ปฏิบตัิตนและตดัสินใจ
ด้วยความรอบคอบ        
มีเหตผุล 

๕.๑.๔  ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและ
ไม่ท าใหผู้้อื่นเดือดร้อน  
พร้อมให้อภัย เมื่อผู้อื่น
กระท าผดิพลาด 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยดั 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวมอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า    
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
รอบคอบ  มีเหตผุล 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวม   อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี            
รอบคอบ มีเหตผุล                     
ไมเ่อาเปรยีบผู้อืน่ และ
ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม   อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล               
อย่างดี รอบคอบ  
มีเหตผุล                          
ไมเ่อาเปรยีบผู้อืน่ 
ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และให้
อภัยเมื่อผู้อื่น
กระท าผดิพลาด 

 
 
ตัวช้ีวัดที่  ๕.๒   มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๕.๒.๑  วางแผนการเรียน  

การท างานและการ
ใช้ชีวิตประจ าวันบน
พื้นฐานของ ความรู้  
ข้อมูลข่าวสาร 

๕.๒.๒ รูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดล้อม  
ยอมรับ และปรับตัว
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

ไม่วางแผนการเรยีนและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ในการวาง
แผนการเรียน        
การท างานและใช้         
ในชีวิตประจ าวัน                       
รับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัว ชุมชน 
และสภาพแวดล้อม 
 

ใช้ ความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน        
การท างาน และใช้             
ในชีวิตประจ าวัน               
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัว  ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้  ขอ้มลู 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรยีน                
การท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
ยอมรับ  การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคมสภาพแวดล้อม   
และปรับตัวอยู่
ร่วมกบัผู้อื่น                 
ได้อย่างมคีวามสุข 

 



๒๐ 
 
ข้อที่ ๖  มุ่งม่ันในการท างาน 
นิยาม 

มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่
การงาน ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ   ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   ให้ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ด้วยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวช้ีวัด   ๖.๑   ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
๖.๒  ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๖.๑  ต้ังใจและรับผิดชอบ 
 ในการปฏิบัติหน้าที ่
        การงาน 

๖.๑.๑    เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย 
๖.๑.๒   ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเรจ็ 
๖.๑.๓   ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

๖.๒  ท างานด้วย ความเพียร 
พยายาม  และ อดทน
เพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๖.๒.๑    ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
๖.๒.๒   พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓   ช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓)                                                               

ตัวช้ีวัดที่  ๖.๑   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๖.๑.๑   เอาใจใส่ต่อการ
 ปฏิบัติหน้าท่ีที่
 ได้รับมอบหมาย 
๖.๑.๒  ตั้งใจและ
 รับผิดชอบ ในการ
 ท างานให้ ส าเรจ็ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
 พัฒนาการท างาน
 ด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่
การงาน 

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็  มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 
 

 

 

 

 



๒๑ 

ตัวช้ีวัดที่  ๖.๒   ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๖.๒.๑   ทุ่มเทท างานอดทน 
 ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
 และอุปสรรคใน
 การท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหา
 และอุปสรรคใน
 การท างานให้
 ส าเรจ็ 
๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงานด้วย
 ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน  อดทน        
ในการท างาน 

ท างานด้วยความขยัน 
เพื่อให้งานเสร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ท างานด้วยความ
ขยัน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 

ตัวช้ีวัดที่  ๖.๑    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๖.๑.๑   เอาใจใส่ต่อ               
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผิดชอบ
ใน           การ
ท างานให้ส าเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ใน               การ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายใหส้ าเร็จ  
มีการปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน            
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็                    
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

 

ตัวช้ีวัดที่  ๖.๒   ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๖.๒.๑   ทุ่มเทท างาน 

อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างาน 

๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรคใน
การท างานให้
ส าเรจ็ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน  อดทน          
ในการท างาน 

ท างานด้วยความขยัน 
และพยายามให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
และช่ืนชมผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาใน             
การท างาน และ 
ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 



๒๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่  ๖.๑    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๖.๑.๑   เอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน     
การท างานให้
ส าเรจ็ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่การ
งาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็                    
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

 

ตัวช้ีวัดที่  ๖.๒   ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
พฤตกิรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๖.๒.๑   ทุ่มเทท างาน 
อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างาน 

๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรคใน
การท างานให้
ส าเรจ็ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน  อดทน   
ในการท างาน 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน  และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาในการ
ท างาน และช่ืนชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่ก าหนด     
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
แก้ปัญหาอุปสรรค
ในการท างาน และ
ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ข้อที่  ๗  รักความเป็นไทย 

นิยาม 
รักความเป็นไทย   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า                 

ร่วมอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทย   คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ชื่นชม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบ
ทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มีความกตัญญูกตเวที  ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม   

ตัวช้ีวัด            ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ 
กตัญญูกตเวที 

๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๗.๓  อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๗.๑  ภาคภูมิใจใน                   
 ขนบธรรมเนียม
 ประเพณี  ศิลปะ 
 วัฒนธรรมไทย  
 และมีความกตัญญู
 กตเวที 

๗.๑.๑   แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที 
 ต่อผู้มีพระคณุ   
๗.๑.๒   ร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                            
๗.๑.๓  ชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนยีมประเพณี   
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย       

๗.๒  เห็นคุณค่าและ                   
 ใช้ภาษาไทย                    
 ในการสื่อสารได้              
 อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

๗.๒.๑  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม        
๗.๒.๒ ชักชวน  แนะน า  ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

๗.๓  อนุรักษ์  สืบทอด   
 ภูมิปัญญาไทย 

๗.๓.๑  น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                            
๗.๓.๒  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมปิัญญาไทย    
๗.๓.๓  แนะน า  มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓)                                                               
ตัวช้ีวัดที่  ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๗.๑.๑  แต่งกายและมี

มารยาทงดงาม
แบบไทย  มีสมัมา
คารวะ กตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ   

๗.๑.๒  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย                                                                            

๗.๑.๓  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นปฏิบัตติาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย       

ไม่มสีัมมาคารวะต่อ 
ผู้ใหญ ่

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย               
มีสัมมาคารวะ  กตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ  

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ และแต่ง
กายแบบไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อ          
ผู้มีพระคุณ  และ
แต่งกายแบบไทย  
เข้าร่วมในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

 

ตัวช้ีวัดที่  ๗.๒   เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๗.๒.๑  ใช้ภาษาไทยและ
 เลขไทยในการ
 สื่อสารได้อย่าง
 ถูกต้องเหมาะสม        
๗.๒.๒  ชักชวน  แนะน า
 ให้ผู้อื่นเห็นคณุค่า
 ของการใช้
 ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  และ                
เลขไทยในการสื่อสาร
ได ้

ใช้ภาษาไทย  เลข
ไทยในการสื่อสาร  
และบอกให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

เป็นแบบอย่างท่ีดี               
ในการใช้ภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารและบอกให้
ผู้อื่นใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๓  อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๗.๓.๑  น าภูมิปัญญาไทย
 มาใช้ให้เหมาะสม
 ในวิถีชีวิต                                                                            
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่
 เกี่ยวข้องกับ
 ภูมิปัญญาไทย    
๗.๓.๓  แนะน า มีส่วนร่วม
 ในการสืบทอด
 ภูมิปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิปญัญาไทย บอกช่ือภูมิปัญญาไทย             
ที่ใช้ในท้องถิ่นของตน
ได ้

บอกช่ือภูมิปัญญา
ไทย ที่ใช้ในท้องถิ่น  
ของตน  และเข้า
ร่วมกิจกรรม                    
ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภูมิปัญญาไทย   

บอกช่ือภูมิปัญญา
ไทยท่ีใช้ในท้องถิ่น
ของตน          เข้า
ร่วม และชักชวน
คนในครอบครัว
หรือเพือ่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับภูมิปัญญาไทย   



๒๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๗.๑.๑  แต่งกายและมี

มารยาทงดงาม
แบบไทย                
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคณุ   

๗.๑.๒  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย                                                                            

๗.๑.๓  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นปฏิบัตติาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย       

ไม่มสีัมมาคารวะต่อ 
ผู้ใหญ ่

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย  มี
สัมมาคารวะ  กตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ   
และแต่งกายแบบไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ  และแต่ง
กายแบบไทย  เข้า
ร่วมหรือมสี่วนร่วม 
ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคณุ และแต่ง
กายแบบไทย  เข้า 
ร่วมหรือมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  
ชักชวน  แนะน า
เพื่อนให้ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

 

ตัวช้ีวัดที่  ๗.๒   เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๗.๒.๑  ใช้ภาษาไทยและ

เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม        

๗.๒.๒  แนะน าให้ผู้อื่น            
เห็นคุณคา่ในการ
ใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  เลขไทย
ในการสื่อสาร  และ
แนะน าให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย   
เลขไทย  ในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  และ
แนะน าให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                    
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  และ
แนะน าให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทย ที่
ถูกต้องเป็นประจ า  
เป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านการใช้
ภาษาไทย  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๓  อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๗.๓.๑  น าภูมิปัญญาไทย

มาใช้ให้เหมาะสม
ในวิถีชีวิต                                                                            

๗.๓.๒  ร่วมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ 

 ภูมิปัญญาไทย    
๗.๓.๓  แนะน ามีส่วนร่วม

ในการสืบทอดภมูิ
ปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิปญัญาไทย บอกช่ือภูมิปัญญาไทย           
ที่ใช้ในท้องถิ่น  และ            
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย   

บอกช่ือภูมิปัญญา
ไทยท่ีใช้ในท้องถิ่น  
เข้าร่วม และชักชวน
คนในครอบครัวหรือ
เพื่อนเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับภูมิปัญญาไทย   

บอกช่ือภูมิปัญญา
ไทยในท้องถิ่น  เข้า
ร่วมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน 
และบุคคลอื่น ๆ 
เข้าร่วมกิจกรรม            
ที่เกี่ยวข้องกับ  
ภูมิปัญญาไทย                 
และใช้ภูมิปญัญา
ไทยใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๗.๑.๑  แต่งกายและมี
มารยาทงดงาม
แบบไทย  มีสมัมา
คารวะ กตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ   

๗.๑.๒  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย                                                                            

๗.๑.๓  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นปฏิบัตติาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย       

ไม่มสีัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ ่

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ  
และแต่งกายแบบไทย  
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 
และแต่งกาย 
แบบไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้าร่วม   
หรือมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคณุ  แต่ง
กายแบบไทยด้วย
ความภาคภูมิใจ  
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วม ในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  
ชักชวน  แนะน า
เพื่อนและคนอ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

 

 
 
 
 

 



๒๗ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๒   เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๗.๒.๑  ใช้ภาษาไทยและ

เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม        

๗.๒.๒  ชักชวน  แนะน า  
ให้ผู้อื่นเห็นคณุค่า
ของการใช้
ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                 
เลขไทย  ในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  และ
แนะน าให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                  
เลขไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้องเหมาะสม   
และแนะน า ชักชวน
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง  

ใช้ภาษาไทย              
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม   และ
แนะน า  ชักชวนให้
ผู้อื่นใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้องเป็นประจ า   
เป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านการใช้
ภาษาไทย 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๓   อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 
๗.๓.๑  น าภูมิปัญญาไทย

มาใช้ให้เหมาะสม
ในวิถีชีวิต                                                                            

๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย    

๗.๓.๓  แนะน า                        
มีส่วนร่วม ในการ
สืบทอด                     
ภูมิปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิปญัญาไทย สืบค้นภูมปิัญญาไทย
ที่ใช้ในท้องถิ่น             
เข้าร่วม และชักชวน
คนในครอบครัวหรือ
เพื่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกีย่วข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย และใช้ภมูิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน   

สืบค้นภูมปิัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เข้า
ร่วมและชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน และ
ผู้อื่นเข้าร่วม กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย  ใช้และ
แนะน าให้เพื่อนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน  

สืบค้นภูมิปญัญา
ไทย   เข้ารว่มและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว  เพื่อน 
และผู้อืน่เขา้ร่วม
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับภูมิปญัญาไทย  
ใช้และแนะน า             
ให้เพื่อนใช้                 
ภูมิปญัญาไทย            
ในชีวิตประจ าวัน 
และมสี่วนร่วมใน
การสืบทอด                 
ภูมิปญัญาไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน  และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ผู้ที่มีจิตสาธารณะ   คือ   ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย  
สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ตัวช้ีวัด      ๘.๑   ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๘.๑  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจโดย ไม่หวัง
ผลตอบแทน 

๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานดว้ยความเต็มใจ 
๘.๑.๒ อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา                     
 โดยไม่หวังผลตอบแทน     
๘.๑.๓   แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ 

  สร้างความสุขให้กับผู้อื่น         
๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

 

๘.๒.๑  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งท่ีดีงามของส่วนรวม  ตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓)                                                               

ตัวช้ีวัดที่ ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๘.๑.๑   ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูท างาน
ด้วยความเต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญาด้วยความ
สมัครใจ     

๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินและอื่นๆ 
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสรา้งความสุข
ให้กับผู้อื่น         

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม ่
ผู้ปกครอง  และคร ู

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูท างานด้วย
ความเตม็ใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน   อาสา
ท างานให้ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน   อาสา
ท างาน และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่นด้วย   
ความเตม็ใจ 

 



๒๙ 

ตัวช้ีวัดที่  ๘.๒   เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๘.๒.๑  ดูแล รักษา             
สาธารณสมบัติ และ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ความเตม็ใจ 

๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

 

ไม่สนใจดูแลรักษา 
ทรัพย์สมบตัิและ 
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ และสิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน  
โรงเรียน  

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ และ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียน 
และเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมของ
โรงเรียนด้วย  
ความเตม็ใจ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 

ตัวช้ีวัดที่  ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู
ท างานด้วย             
ความเต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาท างานให้
ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญา  ด้วย
ความสมคัรใจ     

๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินและอื่นๆ  
และช่วยแกป้ัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น         

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม ่
ผู้ปกครอง  และคร ู

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูท างาน              
อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน   อาสา
ท างาน และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่นด้วย               
ความเตม็ใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างาน  ช่วยคิด  
ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของ            
ให้ผู้อื่นด้วย            
ความเตม็ใจ 

 

 

 



๓๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘.๒   เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๘.๒.๑    ดูแล รกัษา              
สาธารณสมบตัิ และ
สิ่งแวดล้อม   ด้วย
ความเตม็ใจ 

๘.๒.๒  เข้ารว่มกจิกรรมที่
เป็นประโยชนต์่อ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 

๘.๒.๓  เข้ารว่มกจิกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สรา้งสิ่งทีด่ีงามของ
ส่วนรวม 

         ตามสถานการณ์ที่
เกดิขึน้ด้วยความ
กระตือรือรน้ 

ไม่สนใจดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติและ 
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน โรงเรียน  
และเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน  และเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเตม็ใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเตม็ใจ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที ่๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๘.๑.๑   ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างานด้วย                   
ความเต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาท างานให้
ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญา  ด้วย
ความสมคัรใจ     

๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินและอื่นๆ 
และช่วยแก้ปัญหา  
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น         

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม ่
ผู้ปกครอง  และคร ู

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
และครูท างาน             
อาสาท างาน  และ
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
และครูท างาน  อาสา
ท างาน  ช่วยคิด             
ช่วยท า  และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่นด้วย
ความเตม็ใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน อาสาท างาน  
ช่วยคิด ช่วยท า  
แบ่งปันสิ่งของ  และ
ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ตัวช้ีวัดที่  ๘.๒   เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี  (๒) ดีเย่ียม(๓) 

๘.๒.๑  ดูแล รักษา           
สาธารณสมบัติ 
และสิ่งแวดล้อม            
ด้วยความเต็มใจ 

๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหา  หรือ 
ร่วมสร้างสิ่งท่ีดี
งามของส่วนรวม 
ตามสถานการณ์ที่
เกิด ขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแลรักษา 
ทรัพย์สมบตัิและ 
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน  และเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเตม็ใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน และ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเตม็ใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและ
ชุมชนด้วย      
ความเตม็ใจ 

 

‘งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
              ศักดิ์ศร ี กัญยะ และวิไล สารรัตน์   (๒๕๕๔: บทคัดย่อ ) ไดศึ้กษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทั้ง ๘ ประการ โดยภาพรวม คือ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ,ซื่อสัตย์สุจริต ,มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้ ,อยู่อย่างพอเพียง ,มุ่งม่ันใน
การท างาน ,รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ /๑ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  ปี
การศึกษา  ๒๕๕๔  ผลการวจิัยพบว่า  ด้านดี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑  คือ  มีจิตสาธารณะ ส่วนด้านที่น้อย
ที่สุดคือ ใฝ่เรียนรู้ 
             ยิ่งยง จันพรม (๒๕๕๔: บทคัดย่อ )  ได้ศึกษาการใช้ชุดการสอนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก ส านักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดการสอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการ 
 

๑.   วิธีด าเนินการ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   มีวิธีการพัฒนาการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   โดยจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  และได้มอบภารกิจในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระหว่างอบรม  เพ่ือน าสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน   โดยมีครูผู้สอน  ครู
ประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา   และมีภารกิจตามหลักสูตรการอบรม  ดังนี้ 

๑.๑  ศึกษานิยาม ความหมาย  และพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง ๘ ประการ  
๑.๒  วิเคราะห์ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แต่ละคุณลักษณะ 
๑.๓  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนา  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
๑.๔  สร้างหรือเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.๕  ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา 
๑.๖  ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และประเมินผู้เรียนเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า 
๑.๗  ด าเนินการประเมินผู้เรียนหลังการพัฒนาและสรุปผลการประเมิน 
๑.๘  รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.๙  รายงานผลการพัฒนาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรายภาคเรียนๆละ  ๑  ครั้ง  รวม  ๒  ครั้ง/ปี

การศึกษา 
๑.๑๐  เขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปรายงานผล และเตรียมรับการตรวจประเมินกลยุทธ์ที่ ๒ ประเด็นที่ ๒.๑  

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๑๑  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
๒. การด าเนินการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท้ัง  ๘ ประการ  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์   มีวิธีการดังนี้   

๕. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๖. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗. จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๘. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน 

 



๓๓ 
 

                การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ ๑-๘  นั้น  ไดย้ึดเอาแนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแนวปฏิบัติ   ซ่ึงมีตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้  ที่วิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วไป
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  และกิจวัตรประจ าวันของ
ผู้เรียน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  ๔ 
ผลการด าเนินการ 

   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   ได้ด าเนินการพัฒนาการวัดและประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง  ๘ ประการ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   โดย
โรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย  คือ 

๑.  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ   
๒. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

                     ๓. จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๔. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน 

  การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบการศึกษาคือ   ระดับ
ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ซึ่งเป็นเกณฑ์กลางการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ก าหนดไว้ว่า   ผู้เรียนทุกระดับจะต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับ “ผ่าน”  เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยได้ก าหนดให้โรงเรียน มีการรายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง    โดยในทุกโรงเรียนมีครูผู้สอน  ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา   เป็นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาและครูฝ่ายวิชาการแต่ละช่วงชั้น  เป็นผู้สรุปและรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารโรงเรียน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายใน  ๗  วัน  นับจากวันปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน 

ผลจากการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖     และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ   ไดน้ าเสนอเป็น  
                     ๑. ภาพรวมรายโรงเรียน ทั้ง  ๒๐๑  แห่ง   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
                     ๒. ภาพรวมรายโรงเรียน ทั้ง  ๒๐๑  แห่ง   จ าแนกตามรายคุณลักษณะ 
ปรากฏผลในภาคผนวกตามตารางที่ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒  ที ่สพฐ. ก าหนดแบบฟอร์มการรายงาน  ซึ่งสามารถสรุปผล
ภาพรวมไดด้ังต่อไปนี้ 
 ๑. นักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๕๕   จ านวน   ๒๓,๖๒๖  คน 
 ๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับผ่านเกณฑ์ทั้งหมด จ านวน  
๒๓,๔๒๖  คน   ผลการประเมินแยกเป็น 
            ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๑,๙๗๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘.๓๖ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๙,๗๗๗  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๓๘ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๑,๘๗๔  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๒๖ 
รวมระดับดีและดีเยี่ยม  จ านวน  ๒๑,๖๕๑  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๖๔ 
 ๓. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ  ปรากฎดังนี้ 
  คุณลักษณะ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๑,๗๘๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๗.๕๖ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๖,๔๗๙  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๒๗.๔๒ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๕,๓๖๒  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๐๒ 



๓๕ 
 
  คุณลักษณะ : ซื่อสัตย์สุจริต 
  ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๒,๐๙๖  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘.๘๗ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๘,๑๔๔  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๔๗ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๓,๓๘๖ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๖๖ 
  คุณลักษณะ : มีวินัย 
  ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๒,๖๒๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๑๑ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๘,๗๖๖  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๑๐ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๒,๒๓๕ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๗๙ 
  คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ 
  ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๒,๖๖๒  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๒๗ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๙,๐๗๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๔๑ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๑,๘๘๙ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๓๒ 
  คุณลักษณะ : อยู่อย่างพอเพียง 
  ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๒,๐๙๒  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘.๘๕ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๘,๑๒๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๓๙ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๓,๔๐๙ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๗๖ 
  คุณลักษณะ : มุ่งม่ันในการท างาน 
  ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๒,๖๐๙  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๐๔ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๘,๘๑๗  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๓๒ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๒,๒๐๐ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๖๔ 
  คุณลักษณะ : รักความเป็นไทย 
  ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๑,๙๗๙  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๘.๓๘ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๗,๐๖๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๒๙.๘๘ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๔,๕๘๗ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๗๔ 
  คุณลักษณะ : มีจิตสาธารณะ 
  ระดับ  ผ่าน   จ านวน   ๒,๒๙๓  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๙.๗๑ 
    ระดับ  ดี       จ านวน   ๘,๓๓๖  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๒๘ 
                     ระดับ  ดีเยีย่ม    จ านวน  ๑๒,๙๙๗ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๐๑ 

๔. ปัจจัย/วิธีการที่ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
    ๔.๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
    ๔.๒ ก าหนดรายงานผลการด าเนินงานประจ าภาคเรียน/ปีการศึกษา 
    ๔.๓ ก าหนดรูปแบบวิธีการพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 



๓๖ 
 
    ๔.๔ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สพป.อุดรธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๕. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อก ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย   หรือยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ 
    ๕.๑ ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษา ขาดความตระหนักในความส าคัญการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง  
    ๕.๒ การรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์              
ไม่เป็นไปตามก าหนด 

๕.๓ เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ไม่เป็นรูปเล่มหรือไม่น าเสนอในเชิงวิชาการ 
๖. จุดที่ควรพัฒนา 

    ๖.๑ โรงเรียนก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละ
ด้านให้ชัดเจน  ตลอดทั้งให้ความส าคัญการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละภาคเรียน 
    ๖.๒ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์  เช่น การมอบเกียรติบัตรในวาระต่างๆ 
    ๖.๓ ก าหนดแนวทาง/วางรูปแบบการด าเนินงาน สู่การวิจัยและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แต่ละด้านอย่างยั่งยืน 

๗. แนวทางการพัฒนา 
    ๗.๑ ก าหนดปฏิทินการส่งงานประจ าภาคเรียนๆละ ๑ ครั้ง 
   ๗.๒ เสนอแนะโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ปฏิบัติตนได้ตามเกณฑ์การประเมินใน
ระดับ “ดีเยี่ยม” ประจ าภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
    ๗.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นรายคุณลักษณะ และมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานสู่การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ ๕ 
สรุป และอภิปรายผล   

 
                รายงานผลการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕   ผู้รายงานขอสรุปผลตามหัวข้อ  ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๒. วิธีด าเนินการ 
๓. ผลการด าเนินการ 
๔. สรุปผล 
๕. อภิปรายผล 
๖. ข้อเสนอแนะ 

๑. วัตถุประสงค์  
               ๑.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ร้อยละ ๑๐๐ 
               ๒.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ ๑๐๐ 
               ๓.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย  ร้อยละ ๑๐๐ 
               ๔.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  ร้อยละ ๑๐๐ 
               ๕.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้อยู่อย่างพอเพียง  ร้อยละ ๑๐๐ 
               ๖.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งม่ันในการท างาน  ร้อยละ ๑๐๐ 
               ๗.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย  ร้อยละ ๑๐๐ 
               ๘.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ  ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.   วิธีด าเนินการ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  มีวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท์ั้ง ๘ ประการที่หลากหลาย  โดยโรงเรียนมีครูผู้สอน ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
หลากหลายลักษณะ  ทั้งการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เช่น  การเข้า
รว่มกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันส าคัญอ่ืนๆ  เช่น  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  วัน
เข้าและออกพรรษา เป็นต้น   จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เช่น  ค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายภาษาไทย  การประกวดร้องสรภัญญ์   ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย
สอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน   เช่น  การแต่งกายชุดพ้ืนเมืองอีสานทุกวันอังคาร  การละเล่นพื้นบ้าน  เป็นต้น 
                   วิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ   มีดังนี้   

๑.๑  ศึกษานิยาม ความหมาย  และพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ  
๑.๒  วิเคราะห์ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละ

คุณลักษณะ 
 
 



๓๘ 
 

๑.๓  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนา  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

๑.๔  สร้างหรือเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.๕  ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่

ต้องการพัฒนา 
๑.๖  ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และประเมินผู้เรียนเป็น ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ

ตรวจสอบความก้าวหน้า 
๑.๗   ด าเนินการประเมินผู้เรียนหลังการพัฒนาและสรุปผลการประเมิน 
๑.๘  รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.๙ รายงานผลการพัฒนาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรายภาคเรียนๆละ ๑ ครั้ง  รวม ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา 
๑.๑๐ เขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปรายงานผล และเตรียมรับการตรวจประเมินจาก สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๒ ประเด็นที่ 

๒.๑  ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๑๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๓.  ผลการด าเนินการ 
         จากผลการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ๘  ประการ  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕    ปรากฎดังนี้ 
         ๑. ภาพรวมรายโรงเรียน   จ านวนนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
รวม  ๒๓,๖๒๖  คน   ผลการประเมิน ระดับ “ผ่าน” จ านวน ๑,๙๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๖  ระดับ “ดี” จ านวน 
๙,๗๗๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๘  และระดับ “ดีเยี่ยม” จ านวน  ๑๑,๘๗๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๖  รวมระดับ 
“ดี” และ  “ดีเยี่ยม”  คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๖๔ 
 ๒. ภาพรวมรายคุณลักษณะ  นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามรายคุณลักษณะทุกคน  คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
๔. สรุปผล 
          การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งใน
ภาพรวมรายโรงเรียน  และรายคุณลักษณะ 
๕.  อภิปรายผล 
           ผลการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕   นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ทั้งใน
ภาพรวมรายโรงเรียน  และรายคุณลักษณะ 
 
 

 
 



๓๙ 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
                 จากผลการด าเนินการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   มี
ข้อเสนอแนะดังนี้   
                ๑. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะให้สอดคล้องกับ 
การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา 
                ๒. จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนา  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
                ๓.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ให้สอดคล้องและสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แต่ละคุณลักษณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๔. ควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า 
                ๕. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มผลงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  เป็น
รายบุคคลเพื่อสรุปผล 
 

 


