คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
เอกสารการประเมิ น คุ ณลั กษณะอัน พึงประสงค์ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบั บนี้ โรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ หน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการพัฒนาและ ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน
หวังว่าเอกสารฉบั บนี้จะ เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ได้รับประโยชน์และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองโลกและพลโลกได้อย่างแท้จริง

สารบัญ
หน้ า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้ อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ข้ อ ๒ ซื่ อสั ตย์ สุจริต
แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริ ต
ข้อ ๓ มีวนิ ัย
แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๓ มีวินยั
ข้ อ ๔ ใฝ่ เรียนรู้
แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๔ ใฝ่ เรี ยนรู ้
ข้ อ ๕ อยู่อย่ างพอเพียง
แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๕ อยูอ่ ย่างพอเพียง
ข้ อ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๖ มุ่งมัน่ ในการทางาน
ข้ อ ๗ รักความเป็ นไทย
แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๗ รักความเป็ นไทย
ข้ อ ๘ มีจิตสาธารณะ
แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ
แบบรายงานสรุ ปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เอกสารอ้างอิง

๑
๔
๖
๘
๑๐
๑๒
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๔
๒๖
๒๙
๓๑
๓๓
๓๕
๓๖

ข้ อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นิยาม

d

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ น
ชาติไทย ศรัทธา ยึดมัน่ ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ผู้ทรี่ ั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็ นชาติไทย ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
ตัวชี้วดั
๑.๑ เป็ นพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
๑.๑ เป็ นพลเมืองดีของชาติ

๑.๒ ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติ
ไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ิ
ตนตามหลักของศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

พฤติกรรมบ่ งชี้
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
ได้ถูกต้อง
๑.๑.๒ ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี ปรองดอง
๑.๒.๑ เข้าร่ วม ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง
ที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็ นชาติไทย
๑.๓.๑ เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๓.๓ เป็ นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
๑.๔.๑ เข้าร่ วมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
๑.๔.๒ แสดงความสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ย ์
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
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เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)

ตัวชี้วดั ที่ ๑.๑ เป็ นพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผา่ น (๐)
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ
ไม่ยนื ตรงเคารพ
ร้องเพลง ชาติ และอธิบาย ธงชาติ
ความหมาย ของเพลงชาติ
ได้ถูกต้อง
๑.๑.๒ ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิหน้าที่
พลเมืองดีของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคีปรองดอง

ตัวชี้วดั ที่ ๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็ นชาติไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผา่ น (๐)
๑.๒.๑ เข้าร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุน ไม่เข้าร่ วม
กิจกรรมที่ สร้าง
กิจกรรม ที่สร้างความ
สามัคคี ปรองดอง ที่เป็ น ความสามัคคี
ประโยชน์ ต่อโรงเรี ยน
ชุมชน และสังคม

ผ่าน (๑)
ยืนตรงเมื่อได้ยนิ
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได้

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อได้ยนิ
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได้ และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบตั ิตน
ตามสิ ทธิและ
หน้าที่ของนักเรี ยน

ดีเยีย่ ม (๓)
ยืนตรงเมื่อได้ยนิ
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได้ และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบตั ิตน
ตามสิ ทธิและ
หน้าที่ของนักเรี ยน
และให้ความ
ร่ วมมือ ร่ วมใจใน
การทางานกับ
สมาชิกในชั้นเรี ยน

ผ่าน (๑)
เข้าร่ วมกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคี ปรองดอง
และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรี ยน

ดี (๒)
เข้าร่ วมกิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรี ยนและ
ปฏิบตั ิตนเพื่อ
สร้างความสามัคคี
ปรองดองในหมู่
เพื่อน

ดีเยีย่ ม (๓)
เข้าร่ วมกิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรี ยนและ
ปฏิบตั ิ ตนเป็ น
ตัวอย่างที่ดีในการ
สร้างความสามัคคี
ปรองดองในหมู่
เพื่อน

๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง
ยกย่อง ความเป็ น ชาติไทย
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ตัวชี้วดั ที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

พฤติกรรมบ่งชี้
๑.๓.๑ เข้าร่ วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ที่ตนนับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบตั ิตนตามหลักของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ
๑.๓.๓ เป็ นแบบอย่างที่ดี ของ
ศาสนิกชน

ไม่ผา่ น (๐)
ไม่เข้าร่ วม
กิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ

ตัวชี้วดั ที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผา่ น (๐)
ไม่เข้าร่ วม
๑.๔.๑ เข้าร่ วมและมีส่วนร่ วม
กิจกรรมที่
ในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
พระมหากษัตริ ย ์
๑.๔.๒ แสดงความสานึกใน
พระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระมหากษัตริ ย ์

ผ่าน (๑)
เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ และปฏิบตั ิ
ตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส

ดี (๒)
เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบตั ิ
ตนตามหลักของ
ศาสนา อย่าง
สม่าเสมอ

ดีเยีย่ ม (๓)
เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบตั ิตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่าเสมอ และ
เป็ นตัวอย่าง ที่ดี
ของศาสนิกชน

ผ่าน (๑)
เข้าร่ วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
ตามที่โรงเรี ยน
จัดขึ้น

ดี (๒)
เข้าร่ วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
ตามที่โรงเรี ยน
และชุมชนจัดขึ้น

ดีเยีย่ ม (๓)
เข้าร่ วมกิจกรรม
และมีส่วนร่ วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
ตามที่โรงเรี ยน
และชุมชนจัดขึ้น

๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
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แบบสั งเกต (Observation)
เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชั้น..........................................โรงเรี ยน.................................................ภาคเรี ยน..................ปี การศึกษา..................

ข้ อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
คาชี้แจง ใส่ ผลการประเมินพฤติกรรมสาคัญของนักเรี ยน ลงในช่องที่ทาการประเมิน
ที่

ชื่อ สกุล

ตัวชี้วดั ที่ ๑.๑

ตัวชี้วดั ที่ ๑.๒

ตัวชี้วดั ที่ ๑.๓

ตัวชี้วดั ที่ ๑.๔

๑ ๒ ๓ สรุ ป ๑ ๒ ๓ สรุ ป ๑ ๒ ๓ สรุ ป ๑ ๒ ๓ สรุ ป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ลงชื่อ....................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
4
หมายเหตุ
๑. ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ให้นาผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งชี้มาบันทึกในตังชี้วดั ที่ ๑.๑ – ๑.๔

สรุปผล
การ
ประเมิน

๓. สรุ ปรายตัวชี้วดั
คะแนน ๒.๕ – ๓.๐
คะแนน ๑.๕ – ๒.๔
คะแนน ๑.๐– ๑.๔
คะแนน ๐– ๐.๙
๔. สรุ ปผลการประเมิน
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)

ผ่าน (๑)

ไม่ผา่ น (๐)

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผา่ น (๐)

เกณฑ์ การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๓ –๔ ตัวชี้วดั และไม่มี
ตัวชี้วดั ใด ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับ ดี
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑–๒ ตัวชี้วดั ละไม่มี
ตัวชี้วดั ใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับ ดี ทุกตัวชี้วดั หรื อ
๓. ได้ผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับดี เป็ นต้นไป จานวน ๓ ตัวชี้วดั
และ ระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วดั
๑. ได้ผลการประเมินระดับ ผ่าน ทุกตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมิน ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๑ – ๒ ตัวชี้วดั
และตัวชี้วดั ที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ได้ผลการประเมินระดับ ไม่ผา่ น ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วดั ขึ้นไป
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ข้ อที่ ๒ ซื่ อสั ตย์ สุจริต
นิยาม

d

ซื่ อสั ตย์ สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมัน่ ในความถูกต้องประพฤติ ตรงตามความเป็ น
จริ งต่อตนเองและผูอ้ ื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผู้ทมี่ ีความซื่ อสั ตย์ สุจริต คือ ผูท้ ี่ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริ ง
ความถูกต้องในการดาเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ตัวชี้วดั
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อผูอ้ ื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อตนเอง
ทั้งทางกาย วาจา ใจ

พฤติกรรมบ่ งชี้
๒.๑.๑ ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
๒.๑.๒ ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้องละอาย
และเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
๒.๑.๓ ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา

๒.๒ ประพฤติตรงตาม ความเป็ นจริ งต่อผูอ้ ื่น
ทั้งทางกายวาจา ใจ

๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่ งของหรื อผลงานของผูอ้ ื่น
มาเป็ นของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
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เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)

ตัวชี้วดั ที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงต่ อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
ไม่ผา่ น (๐)
ผ่าน (๑)
พฤติกรรมบ่ งชี้
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
๒.๑.๑ ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและ ไม่ให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและเป็ น
และเป็ นจริ ง
เป็ นจริ ง
จริ ง
ปฏิบตั ิในสิ่ งที่
๒.๑.๒ ปฏิบตั ิตนโดย คานึงถึง
ถูกต้อง
ความถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวต่อการ
กระทาผิด
๒.๑.๓ ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา

ตัวชี้วดั ที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงต่ อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ไม่ผา่ น (๐)
ผ่าน (๑)
พฤติกรรมบ่ งชี้
๒.๒.๑ ไม่นาสิ่ งของหรื อ
นาสิ่ งของของผูอ้ ื่น ไม่นาสิ่ งของของ
ผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ น
มาเป็ นของตน
ผูอ้ ื่นมาเป็ นของ
ของตนเอง
ตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่น
ด้วยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางที่
ไม่ถูกต้อง

7

แบบสั งเกต (Observation)
เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดี (๒)
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และเป็ นจริ ง
ปฏิบตั ิในสิ่ ง
ที่ถูกต้อง ทาตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับพ่อแม่ หรื อ
ผูป้ กครอง

ดีเยีย่ ม (๓)
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และเป็ นจริ งปฏิบตั ิ
ในสิ่ งที่ถูกต้อง
ละอายและเกรง
กลัวที่จะทา
ความผิดทาตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับ พ่อแม่ หรื อ
ผูป้ กครอง และครู

ดี (๒)
ไม่นาสิ่ งของของ
ผูอ้ ื่นมาเป็ นของ
ตนเองและปฏิบตั ิ
ตนต่อผูอ้ ื่นด้วย
ความซื่อตรง

ดีเยีย่ ม (๓)
ไม่นาสิ่ งของและ
ผลงานของผูอ้ ื่นมา
เป็ นของตนเอง
และปฏิบตั ิตน
ต่อผูอ้ ื่นด้วย
ความซื่อตรง

ชั้น..........................................โรงเรี ยน.................................................ภาคเรี ยน..................ปี การศึกษา..................

ข้ อที่ ๒ ซื่ อสั ตย์ สุ จริต
คาชี้แจง ใส่ ผลการประเมินพฤติกรรมสาคัญของนักเรี ยน ลงในช่องที่ทาการประเมิน
ที่

ชื่อ สกุล

๑

ตัวชี้วดั ที่ ๒.๑
๒
๓ สรุ ป

ตัวชี้วดั ที่ ๒.๒
๑
๒ ๓ สรุ ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ลงชื่อ....................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
8

หมายเหตุ
๑. ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ให้นาผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งชี้มาบันทึกในตังชี้วดั ที่ ๒.๑ – ๒.๒

สรุปผลการ
ประเมิน

๓. สรุ ปรายตัวชี้วดั
คะแนน ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม (๓)
คะแนน ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี (๒)
คะแนน ๑.๐– ๑.๔
ระดับคุณภาพ ผ่าน (๑)
คะแนน ๐– ๐.๙
ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น (๐)
๔. สรุ ปผลการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์ การพิจารณา
ดีเยีย่ ม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ มทุกตัวชี้วดั
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี
จานวน ๑ ตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วดั
ผ่าน (๑)

ไม่ผา่ น (๐)

๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๑ ตัวชี้วดั และ
ระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วดั
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วดั ขึ้นไป
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ข้ อที่ ๓ มีวนิ ัย
นิยาม

ก

มีวนิ ัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมัน่ ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ผู้ทมี่ ีวนิ ัย คือ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
เป็ นปกติวสิ ัย ไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น
ตัวชี้วดั
๓.๑ ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั

พฤติกรรมบ่ งชี้
๓.๑.๑ ปฏิบตั ิตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของครอบครัวโรงเรี ยนและ
สังคม
ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น

๓.๑ ปฏิบตั ิตาม ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม

๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการ
ทางาน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)

ตัวชี้วดั ที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสั งคม
ไม่ผา่ น (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
พฤติกรรมบ่ งชี้
๓.๑.๑ ปฏิบตั ิตนตาม ข้อตกลง
ไม่ปฏิบตั ิตนตาม ปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อบังคับของครอบครัว
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ระเบียบ
โรงเรี ยนและสังคม
ของครอบครัวและ ข้อบังคับ ของ
ข้อบังคับ ของ
ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
โรงเรี ยน
ครอบครัว และ
ครอบครัว และ
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการ
โรงเรี ยนโดยต้องมี โรงเรี ยนโดยต้องมี
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การเตือน เป็ นส่ วน การเตือนเป็ น
ชีวติ ประจาวัน และ
ใหญ่
บางครั้ง
รับผิดชอบในการทางาน
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แบบสั งเกต (Observation)

ดีเยีย่ ม (๓)
ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัว และ
โรงเรี ยนได้ดว้ ย
ตนเอง

เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น..........................................โรงเรี ยน.................................................ภาคเรี ยน..................ปี การศึกษา..................

ข้ อที่ ๓ มีวนิ ัย
คาชี้แจง ใส่ ผลการประเมินพฤติกรรมสาคัญของนักเรี ยน ลงในช่องที่ทาการประเมิน
ที่

ชื่อ สกุล

๑

ตัวชี้วดั ที่ ๓.๑
๒
๓

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ลงชื่อ....................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
12

สรุ ป

สรุปผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
๑. ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ให้นาผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งชี้มาบันทึกในตังชี้วดั ที่ ๓.๑
๓. สรุ ปรายตัวชี้วดั
คะแนน ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม (๓)
คะแนน ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี (๒)
คะแนน ๑.๐– ๑.๔
ระดับคุณภาพ ผ่าน (๑)
คะแนน ๐– ๐.๙
ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น (๐)
๔. สรุ ปผลการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์ การพิจารณา
ดีเยีย่ ม (๓)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วดั ระดับดีเยีย่ ม
ดี (๒)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วดั ระดับดี
ผ่าน (๑)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วดั ระดับผ่าน
ไม่ผา่ น (๐)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วดั ระดับไม่ผา่ น
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ข้ อที่ ๔ ใฝ่ เรียนรู้
นิยาม

d

ใฝ่ เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน แสวงหาความรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ผู้ทใี่ ฝ่ เรียนรู้ คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะซึ่ งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน และเข้าร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
ตัวชี้วดั
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
๔.๒ แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั

พฤติกรรมบ่ งชี้

๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรี ยน
และเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรี ยน
๔.๑.๒ เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรี ยนรู ้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ

๔.๒ แสวงหาความรู ้จากทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรี ยน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุ ป
เป็ นองค์ความรู ้ และสามารถ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์
สื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่ งที่เรี ยนรู ้
สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู ้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)

ตัวชี้วดั ที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้ าร่ วม กิจกรรม
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรี ยน
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน
ตั้งใจ และเอาใจ
๔.๑.๒ เอาใจใส่ และมีความเพียร
ใส่ ในการเรี ยน
พยายาม ในการเรี ยนรู ้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่ วม กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ

ดี (๒)
ตั้งใจเรี ยน เอาใจ
ใส่ และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรี ยน

ดีเยีย่ ม (๓)
ตั้งใจเรี ยน
เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรี ยนรู ้และเข้าร่ วม
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ

ตัวชี้วดั ที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้ จากแหล่ งเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้ วยการเลือก ใช้
สื่ ออย่างเหมาะสม สรุ ปเป็ นองค์ ความรู้ และสามารถนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวันได้
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยีย่ ม (๓)
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา ความรู ้
ไม่ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา
จากหนังสื อ เอกสาร
หาความรู ้
ความรู ้ จาก
ความรู ้จาก
ความรู ้จาก
สิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ
หนังสื อ เอกสาร หนังสื อ เอกสาร หนังสื อ
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน และ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อ
เอกสาร สิ่ งพิมพ์
ภายนอกโรงเรี ยน และ
เทคโนโลยี หรื อ เทคโนโลยี
สื่ อเทคโนโลยี
เลือกใช้สื่อได้ อย่าง
จาก แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้อื่น แหล่งเรี ยนรู ้อื่น มี
เหมาะสม
อื่น
และมีการบันทึก การบันทึกความรู ้
๔.๒.๒ บันทึกความรู ้ วิเคราะห์
ความรู ้
และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากสิ่ งที่เรี ยนรู ้
ความรู ้กบั ผูอ้ ื่น
สรุ ปเป็ น องค์ความรู ้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ด้วย
วิธีการต่าง ๆและนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
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แบบสั งเกต (Observation)
เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น..........................................โรงเรี ยน.................................................ภาคเรี ยน..................ปี การศึกษา..................

ข้ อที่ ๔ ใฝ่ เรียนรู้
คาชี้แจง ใส่ ผลการประเมินพฤติกรรมสาคัญของนักเรี ยน ลงในช่องที่ทาการประเมิน
ที่

ชื่อ สกุล

๑

ตัวชี้วดั ที่ ๔.๑
๒
๓ สรุ ป

ตัวชี้วดั ที่ ๔.๒
๑
๒ ๓ สรุ ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ลงชื่อ....................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
16

สรุปผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
๑. ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ให้นาผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งชี้มาบันทึกในตังชี้วดั ที่ ๔.๑ – ๔.๒
๓. สรุ ปรายตัวชี้วดั
คะแนน ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม (๓)
คะแนน ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี (๒)
คะแนน ๑.๐– ๑.๔
ระดับคุณภาพ ผ่าน (๑)
คะแนน ๐– ๐.๙
ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น (๐)
๔. สรุ ปผลการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์ การพิจารณา
ดีเยีย่ ม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ มทุกตัวชี้วดั
ดี (๒)

๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี
จานวน ๑ ตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วดั

ผ่าน (๑)

ไม่ผา่ น (๐)

๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๑ ตัวชี้วดั และ
ระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วดั
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วดั ขึ้นไป
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s

ข้ อที่ ๕ อยู่อย่ างพอเพียง
นิยาม

อยู่อย่ างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนินชี วติ อย่าง พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ
มีคุณธรรม มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ผู้ทอี่ ยู่อย่ างพอเพียง คือ ผูท้ ี่ดาเนินชี วติ อย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้ องกันความเสี่ ยงและพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั
๕.๑. ดาเนิ นชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
๕.๑ ดาเนิ นชีวติ อย่าง พอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

๕.๒ มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพื่ออยูใ่ น สังคมได้อย่างมี ความสุ ข

พฤติกรรมบ่ งชี้
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่ งของ เครื่ องใช้
ฯลฯ
อย่างประหยัด คุม้ ค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้ง
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่ วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่าและ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
๕.๑.๓ ปฏิบตั ิตนและตัดสิ นใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่นและไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน พร้อม
ให้
อภัยเมื่อผูอ้ ื่น กระทาผิดพลาด
๕.๒.๑ วางแผนการเรี ยน การทางานและการใช้
ชีวติ ประจาวัน
บนพื้นฐานของความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร
๕.๒.๒ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม
ยอมรับและ ปรับตัว เพื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข
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เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)

ตัวชี้วดั ที่ ๕.๑ ดาเนินชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
ใช้เงินและของใช้ ใช้เงิน และของ
เช่น เงิน สิ่ งของ เครื่ องใช้ ส่ วนตัว อย่างไม่ ใช้ส่วนตัว อย่าง
ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า ประหยัด
ประหยัด
และเก็บ รักษาดูแลอย่างดี
รวมทั้งการใช้เวลา อย่าง
เหมาะสม
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่ วนรวม
อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษา ดูแล อย่างดี
๕.๑.๓ ปฏิบตั ิตนและตัดสิ นใจ
ด้วยความรอบคอบมีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น และไม่
ทาให้ผอู ้ ื่น เดือดร้อน
พร้อมให้อภัยเมื่อผูอ้ ื่น
กระทาผิดพลาด

ดี (๒)
ใช้เงิน ของใช้
ส่ วนตัว และของ
ส่ วนรวมอย่าง
ประหยัด และ
เก็บรักษา ดูแล
อย่างดี

ตัวชี้วดั ที่ ๕.๒ มีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสั งคมได้ อย่ างมีความสุ ข
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๕.๒.๑ วางแผนการเรี ยน
ไม่วางแผนการ ใช้ความรู ้ ข้อมูล ใช้ความรู ้ ข้อมูล
การทางานและการใช้
เรี ยน และการใช้ ข่าวสารให้เป็ น ข่าวสารให้เป็ น
ชีวติ ประจาวันบนพื้นฐาน ชีวติ ประจาวัน
ประโยชน์ต่อ
ประโยชน์ต่อ
ของความรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
การเรี ยน
การเรี ยนและใช้
๕.๒.๒ รู ้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลง
ในชีวติ ประจาวัน
ของสังคม และสภาพ
แวดล้อมยอมรับ และ
ปรับตัวเพื่ออยู่ ร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ อย่างมีความสุ ข
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แบบสั งเกต (Observation)

ดีเยีย่ ม (๓)
ใช้เงิน ของใช้
ส่ วนตัว และของ
ส่ วนรวมอย่าง
ประหยัด คุม้ ค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี มีเหตุผล
และไม่เอาเปรี ยบ
ผูอ้ ื่น

ดีเยีย่ ม (๓)
ใช้ความรู ้ ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็ น
ประโยชน์ต่อ
การเรี ยนและใช้
ในชีวติ ประจาวัน
และอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข

เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น..........................................โรงเรี ยน.................................................ภาคเรี ยน..................ปี การศึกษา..................

ข้ อที่ ๕ อยู่อย่ าพอเพียง
คาชี้แจง ใส่ ผลการประเมินพฤติกรรมสาคัญของนักเรี ยน ลงในช่องที่ทาการประเมิน
ที่

ชื่อ สกุล

๑

ตัวชี้วดั ที่ ๕.๑
๒
๓ สรุ ป

ตัวชี้วดั ที่ ๕.๒
๑
๒ ๓ สรุ ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ลงชื่อ....................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
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สรุปผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
๑. ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ให้นาผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งชี้มาบันทึกในตังชี้วดั ที่ ๕.๑ – ๕.๒
๓. สรุ ปรายตัวชี้วดั
คะแนน ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม (๓)
คะแนน ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี (๒)
คะแนน ๑.๐– ๑.๔
ระดับคุณภาพ ผ่าน (๑)
คะแนน ๐– ๐.๙
ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น (๐)
๔. สรุ ปผลการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์ การพิจารณา
ดีเยีย่ ม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ มทุกตัวชี้วดั
ดี (๒)

๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี
จานวน ๑ ตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วดั หรื อ

ผ่าน (๑)

ไม่ผา่ น (๐)

๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๑ ตัวชี้วดั
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วดั
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วดั ขึ้นไป
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ข้ อที่ ๖ มุ่งมัน่ ในการทางาน
นิยาม

ก

มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ ในการทาหน้าที่การงาน
ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้าหมาย
ผู้ทมี่ ่ ุงมั่นในการทางาน คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะซึ่ งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายด้วย
ความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ให้ สาเร็ จลุล่วง ตามเป้ าหมายที่กาหนด
ด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วดั
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๖.๒ ทางานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
พฤติกรรมบ่ งชี้
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ๖.๑.๑ เอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็ จ
๖.๑.๓ ปรับปรุ งและพัฒนาการทางานด้วยตนเอง
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและอุปสรรค
๖.๒ ทางานด้วย ความเพียรพยายาม และ
ในการทางาน
อดทนเพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้าหมาย
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็ จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั ที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้ าทีก่ ารงาน
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ ต่อการ ปฏิบตั ิ
ไม่ต้ งั ใจปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ การงาน
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทางานให้ สาเร็ จ
๖.๑.๓ ปรับปรุ งและพัฒนาการ
ทางานด้วยตนเอง

ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)
ผ่าน (๑)
เอาใจใส่ ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

ดี (๒)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จ

ตัวชี้วดั ที่ ๖.๒ ทางานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางานอดทน
ไม่ขยัน อดทน
ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ
ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหา และ
ในการทางาน
ขยันเพื่อให้งาน ขยัน และพยายาม
อุปสรรคในการทางาน
เสร็ จตามที่ได้รับ ให้งานสาเร็ จตาม
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา
มอบหมาย
เป้าหมาย
และอุปสรรคใน
การทางานให้สาเร็ จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
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ดีเยีย่ ม (๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จ มีการ
ปรับปรุ งการ
ทางานให้ดีข้ ึน

ดีเยีย่ ม (๓)
ทางานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
สาเร็ จตาม
เป้าหมาย และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ

แบบสั งเกต (Observation)
เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น..........................................โรงเรี ยน.................................................ภาคเรี ยน..................ปี การศึกษา..................

ข้ อที่ ๖ มุ่งมัน่ ในการทางาน
คาชี้แจง ใส่ ผลการประเมินพฤติกรรมสาคัญของนักเรี ยน ลงในช่องที่ทาการประเมิน
ที่

ชื่อ สกุล

๑

ตัวชี้วดั ที่ ๖.๑
๒
๓ สรุ ป

ตัวชี้วดั ที่ ๖.๒
๑
๒ ๓ สรุ ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ลงชื่อ....................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
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สรุปผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
๑. ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ให้นาผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งชี้มาบันทึกในตังชี้วดั ที่ ๖.๑ – ๖.๒
๓. สรุ ปรายตัวชี้วดั
คะแนน ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม (๓)
คะแนน ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี (๒)
คะแนน ๑.๐– ๑.๔
ระดับคุณภาพ ผ่าน (๑)
คะแนน ๐– ๐.๙
ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น (๐)
๔. สรุ ปผลการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์ การพิจารณา
ดีเยีย่ ม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ มทุกตัวชี้วดั
ดี (๒)

๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี
จานวน ๑ ตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วดั หรื อ

ผ่าน (๑)

ไม่ผา่ น (๐)

๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๑ ตัวชี้วดั
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วดั
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วดั ขึ้นไป
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ข้ อที่ ๗ รักความเป็ นไทย
นิยาม

ฟ

รักความเป็ นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่ วมอนุรักษ์ สื บทอดภูมิ
ปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้ทรี่ ักความเป็ นไทย คือ ผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ สื บทอด
เผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยใน
การสื่ อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วดั
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์ และสื บทอดภูมิปัญญาไทย
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ
กตัญญูกตเวที

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการ
สื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๗.๓ อนุรักษ์ และสื บทอดภูมิปัญญาไทย

พฤติกรรมบ่ งชี้
๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
๗.๑.๒ ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนาให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนา ให้ผอู ้ ื่นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง
๗.๓.๑ นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวติ
๗.๓.๒ ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนา มีส่วนร่ วมในการสื บทอดภูมิปัญญาไทย
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ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)

ตัวชี้วดั ที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยีย่ ม (๓)
๗.๑.๑ แต่งกายและมี มารยาทงดงาม
แบบไทย มีสมั มา
คารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
พระคุณ
๗.๑.๒ ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนาให้
ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย

ไม่มีสมั มาคารวะต่อ ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
ผูใ้ หญ่
มารยาทแบบไทย
มีสมั มาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
พระคุณ

ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาทแบบไทย
มีสมั มาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
พระคุณ และแต่ง
กายแบบไทย

ตัวชี้วดั ที่ ๗.๒ เห็นคุณค่ าและใช้ ภาษาไทยในการสื่ อสารได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยใน
การสื่ อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนา
ให้ผอู ้ ื่นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วดั ที่ ๗.๓ อนุรักษ์ และสื บทอดภูมิปัญญาไทย
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
๗.๓.๑ นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้ ไม่สนใจภูมิ
เหมาะสมในวิถีชีวติ
ปัญญาไทย
๗.๓.๒ ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนา มีส่วนร่ วมในการ
สื บทอดภูมิปัญญาไทย

ใช้ภาษาไทย และ
เลขไทยในการ
สื่ อสารได้

ผ่าน (๑)
บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่
ใช้ในท้องถิ่น
ของตนได้
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ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาทแบบไทย
มีสมั มาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผูม้ ีพระคุณ และ
แต่งกายแบบไทย
เข้าร่ วมในกิจกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ดี (๒)

ดีเยีย่ ม (๓)

ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่ อสาร
และบอก ให้ผอู ้ ื่นใช้
ภาษา ไทยที่ถูกต้อง

เป็ นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้ภาษาไทย
เลขไทย
ในการสื่ อสารและ
บอกให้ผอู ้ ื่นใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

ดี (๒)
บอกชื่อภูมิปัญญา
ไทย ที่ใช้ในท้องถิ่น
ของตน และเข้าร่ วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาไทย

ดีเยีย่ ม (๓)
บอกชื่อภูมิปัญญาไทย
ที่ใช้ในท้อง ถิ่นของ
ตนเข้าร่ วมและชัก
ชวนคนในครอบครัว
หรื อเพื่อนเข้าร่ วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

แบบสั งเกต (Observation)
เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น..........................................โรงเรี ยน.................................................ภาคเรี ยน..................ปี การศึกษา..................

ข้ อที่ ๗ รักความเป็ นไทย
คาชี้แจง ใส่ ผลการประเมินพฤติกรรมสาคัญของนักเรี ยน ลงในช่องที่ทาการประเมิน
ที่

ตัวชี้วดั ที่ ๗.๑

ชื่อ สกุล
๑

๒ ๓ สรุ ป ๑

ตัวชี้วดั ที่ ๗.๒
๒ ๓ สรุ ป ๑

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ลงชื่อ....................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
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ตัวชี้วดั ที่ ๗.๓
๒ ๓ สรุ ป

สรุปผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
๑. ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ให้นาผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งชี้มาบันทึกในตังชี้วดั ที่ ๗.๑ – ๗.๓
๓. สรุ ปรายตัวชี้วดั
คะแนน ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม (๓)
คะแนน ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี (๒)
คะแนน ๑.๐– ๑.๔
ระดับคุณภาพ ผ่าน (๑)
คะแนน ๐– ๐.๙
ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น (๐)
๕. สรุ ปผลการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์ การพิจารณา
ดีเยีย่ ม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๒-๓ ตัวชี้วดั
และไม่มีตวั ชี้วดั ใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี
จานวน ๒ ตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วดั หรื อ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๒ ตัวชี้วดั
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วดั
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๑ ตัวชี้วดั
และระดับผ่านจานวน ๒ ตัวชี้วดั
ไม่ผา่ น (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผา่ นตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วดั ขึ้นไป
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ข้ อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ

ฟ

นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรื อร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
ผู้ทมี่ ีจิตสาธารณะ คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ ห้และช่วยเหลือผูอ้ ื่น แบ่งปั นความสุ ข ส่ วนตนเพื่อทาประโยชน์
แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผูท้ ี่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา
ลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหา หรื อร่ วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
ตัวชี้วดั
๘.๑ ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
๘.๒ เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
๘.๑ ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน

๘.๒ เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรี ยน ชุมชน และสังคม

พฤติกรรมบ่ งชี้
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ทางานด้วยความเต็มใจ
๘.๑.๒ อาสาทางานให้ผอู ้ ื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และ
กาลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน
๘.๑.๓ แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหา
หรื อสร้างความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
๘.๒.๑ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่ งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ
๘.๒.๒ เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน
และสังคม
๘.๒.๓ เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรื อร่ วมสร้างสิ่ งที่ดีงาม
ของส่ วนรวม ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรื อร้น
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เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓)

ตัวชี้วดั ที่ ๘.๑ ช่ วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจโดยไม่ หวังผลตอบแทน
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ไม่ช่วยเหลือพ่อ ช่วยพ่อแม่
ทางาน ด้วยความเต็มใจ
แม่ ผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง
๘.๑.๒ อาสาทางานให้ผอู ้ ื่น
และครู
และครู ทางาน
ด้วยกาลังกาย กาลังใจ และ
ด้วยความเต็มใจ
กาลังสติปัญญาด้วยความ
สมัครใจ
๘.๑.๓ แบ่งปั นสิ่ งของทรัพย์สิน
และอื่นๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรื อสร้าง
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
ตัวชี้วดั ที่ ๘.๒ เข้ าร่ วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรียน ชุ มชน และสั งคม
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๘.๒.๑ ดูแล รักษา สาธารณสมบัติ ไม่สนใจดูแล
ดูแล รักษาทรัพย์
และ สิ่ งแวดล้อมด้วยความ รักษาทรัพย์
สมบัติ และ
เต็มใจ
สมบัติและ
สิ่ งแวดล้อมของ
๘.๒.๒ เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
สิ่ งแวดล้อมของ ห้องเรี ยน
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
ชุมชน และสังคม
๘.๒.๓ เข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อ
แก้ปัญหาหรื อร่ วมสร้างสิ่ ง
ที่ดีงามของส่ วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ความกระตือรื อร้น
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ดี (๒)
ช่วยพ่อแม่
ผูป้ กครองและครู
ทางาน อาสา
ทางานให้ผอู ้ ื่น
ด้วยความเต็มใจ

ดีเยีย่ ม (๓)
ช่วยพ่อแม่
ผูป้ กครองและครู
ทางาน อาสา
ทางาน และ
แบ่งปั นสิ่ งของให้
ผูอ้ ื่นด้วย ความ
เต็มใจ

ดี (๒)
ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ และ
สิ่ งแวดล้อมของ
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยน
และเข้าร่ วม
กิจกรรมของ
โรงเรี ยน

ดีเยีย่ ม (๓)
ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่ งแวดล้อมของ
ห้องเรี ยน
โรงเรี ยน
และเข้าร่ วม
กิจกรรมของ
โรงเรี ยนด้วย
ความเต็มใจ

แบบสั งเกต (Observation)
เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น..........................................โรงเรี ยน.................................................ภาคเรี ยน..................ปี การศึกษา..................

ข้ อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
คาชี้แจง ใส่ ผลการประเมินพฤติกรรมสาคัญของนักเรี ยน ลงในช่องที่ทาการประเมิน
ที่

ชื่อ สกุล

๑

ตัวชี้วดั ที่ ๘.๑
๒
๓ สรุ ป

ตัวชี้วดั ที่ ๘.๒
๑
๒ ๓ สรุ ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ลงชื่อ....................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
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สรุปผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
๑. ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ให้นาผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งชี้มาบันทึกในตังชี้วดั ที่ ๘.๑ – ๘.๒
๓. สรุ ปรายตัวชี้วดั
คะแนน ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม (๓)
คะแนน ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี (๒)
คะแนน ๑.๐– ๑.๔
ระดับคุณภาพ ผ่าน (๑)
คะแนน ๐– ๐.๙
ระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น (๐)
๔. สรุ ปผลการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์ การพิจารณา
ดีเยีย่ ม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ มทุกตัวชี้วดั
ดี (๒)

๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี
จานวน ๑ ตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วดั หรื อ

ผ่าน (๑)

ไม่ผา่ น (๐)

๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วดั หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป จานวน ๑ ตัวชี้วดั
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วดั
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วดั ขึ้นไป
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แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น........................................................โรงเรี ยน.........................................................ปี การศึกษา..............................
เลขที่

ชื่อ – สกุล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ ข้อที่ ๕ ข้อที่ ๖ ข้อที่ ๗ ข้อที่ ๘

(ลงชื่อ)....................................................ผูป้ ระเมิน
(................................................)
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สรุ ป

หมายเหตุ
เกณฑ์พิจารณาสรุ ปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)

เกณฑ์ การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ มจานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑-๔ คุณลักษณะและ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรื อ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไปจานวน ๕-๗ คุณลักษณะ
และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน

ผ่าน (๑)

ไม่ผา่ น (๐)

๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป จานวน ๑-๔ คุณลักษณะ
และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป
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