
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 



 
ค าน า 

   เอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม    จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้  หน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการพัฒนาและ ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะ เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ได้รับประโยชน์และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ให้สามารถอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองโลกและพลโลกได้อย่างแท้จริง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 หน้า 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 ข้อ  ๑  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑ 
              แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้  ๑  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ๔ 
 ข้อ  ๒  ซ่ือสัตย์สุจริต ๖ 
             แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้  ๒  ซ่ือสัตยสุ์จริต ๘ 
ขอ้  ๓  มีวนัิย ๑๐ 
             แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้  ๓  มีวินยั ๑๒ 
 ข้อ  ๔  ใฝ่เรียนรู้ ๑๔ 
            แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้  ๔  ใฝ่เรียนรู้ ๑๖ 
 ข้อ  ๕  อยู่อย่างพอเพยีง ๑๘ 
            แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้  ๕  อยูอ่ยา่งพอเพียง ๒๐ 
 ข้อ  ๖  มุ่งมั่นในการท างาน ๒๒ 
           แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้  ๖  มุ่งมัน่ในการท างาน ๒๔ 
ข้อ ๗  รักความเป็นไทย ๒๖ 
          แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้ ๗ รักความเป็นไทย ๒๙ 
ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ ๓๑ 
         แบบสังเกต (Observation)เพื่อประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้ ๘ มีจิตสาธารณะ ๓๓ 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ๓๕ 
เอกสารอ้างองิ ๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ ๑   รักชาติ   ศาสน์   กษตัริย์                      d 
นิยาม 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็น
ชาติไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์  

ผู้ทีรั่กชาติ ศาสน์ กษตัริย์ คอื ผูท่ี้มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือและแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
 

ตัวช้ีวดั  

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ 

๑.๒ ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย 

๑.๓ ศรัทธา ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ ๑.๑.๑   ยนืตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ 
            ไดถู้กตอ้ง 
๑.๑.๒  ปฏิบติัตนตามสิทธิและ หนา้ท่ีพลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๓   มีความสามคัคี ปรองดอง 

๑.๒ ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติ
ไทย 

๑.๒.๑  เขา้ร่วม ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง 
             ท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒  หวงแหน ปกป้อง ยกยอ่งความเป็นชาติไทย 

๑.๓ ศรัทธา ยดึมัน่และปฏิบติั
ตนตามหลกัของศาสนา 

๑.๓.๑  เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๑.๓.๒  ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๑.๓.๓   เป็นแบบอยา่งท่ีดีของศาสนิกชน 

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

๑.๔.๑   เขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนั 
             พระมหากษตัริย ์
๑.๔.๒  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย  ์
๑.๔.๓  แสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
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เกณฑ์การให้คะแนน                 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 
 

ตัวช้ีวดัที ่๑.๑   เป็นพลเมืองดีของชาติ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผา่น (๐) ผา่น (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 

๑.๑.๑   ยนืตรงเคารพธงชาติ  
             ร้องเพลง ชาติ และอธิบาย 
             ความหมาย ของเพลงชาติ 
            ไดถู้กตอ้ง 
๑.๑.๒   ปฏิบติัตนตามสิทธิหนา้ท่ี  
             พลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๓   มีความสามคัคีปรองดอง 

ไม่ยนืตรงเคารพ 

ธงชาติ 
ยนืตรงเม่ือไดย้นิ
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได ้

ยนืตรงเม่ือไดย้นิ 

เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได ้และ
บอกความหมาย 
ของเพลงชาติได ้
ถูกตอ้ง ปฏิบติัตน 

ตามสิทธิและ
หนา้ท่ีของนกัเรียน 

ยนืตรงเม่ือไดย้นิ 

เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได ้และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได ้
ถูกตอ้ง ปฏิบติัตน 

ตามสิทธิและ 
หนา้ท่ีของนกัเรียน 

และใหค้วาม 

ร่วมมือ ร่วมใจใน 

การท างานกบั 

สมาชิกในชั้นเรียน 

 

ตัวช้ีวดัที ่๑.๒ ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผา่น (๐) ผา่น (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 

๑.๒.๑ เขา้ร่วมส่งเสริมสนบัสนุน   
             กิจกรรม ท่ีสร้างความ 
             สามคัคี ปรองดอง ท่ีเป็น 
             ประโยชน ์ต่อโรงเรียน   
             ชุมชน และสังคม 

๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง  
              ยกยอ่ง ความเป็น ชาติไทย 

ไม่เขา้ร่วม
กิจกรรมท่ี สร้าง
ความสามคัคี 

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ท่ีสร้างความ
สามคัคี ปรองดอง 
และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน 

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและ
ปฏิบติัตนเพื่อ
สร้างความสามคัคี 
ปรองดองในหมู่
เพื่อน 

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อโรงเรียนและ
ปฏิบติั ตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในการ
สร้างความสามคัคี 
ปรองดองในหมู่
เพื่อน 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตัวช้ีวดัที ่๑.๓ ศรัทธา ยดึมั่น และปฏิบัติตนตามหลกัของศาสนา 
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผา่น (๐) ผา่น (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๑.๓.๑  เขา้ร่วมกิจกรรมทาง 
             ศาสนา ท่ีตนนบัถือ 
๑.๓.๒ ปฏิบติัตนตามหลกัของ 
            ศาสนา ท่ีตนนบัถือ 
๑.๓.๓  เป็นแบบอยา่งท่ีดี ของ 
            ศาสนิกชน 

ไม่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
ทางศาสนาท่ีตน
นบัถือ 

เขา้ร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนาท่ีตน
นบัถือ และปฏิบติั
ตนตามหลกัของ
ศาสนาตามโอกาส 

เขา้ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาท่ีตน
นบัถือและปฏิบติั
ตนตามหลกัของ
ศาสนา อยา่ง
สม ่าเสมอ 

เขา้ร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนาท่ีตน 
นบัถือ ปฏิบติัตน 
ตามหลกัของ 
ศาสนาอยา่ง
สม ่าเสมอ  และ
เป็นตวัอยา่ง ท่ีดี
ของศาสนิกชน 

 

ตัวช้ีวดัที ่๑.๔ เคารพเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผา่น (๐) ผา่น (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 

๑.๔.๑ เขา้ร่วมและมีส่วนร่วม 
            ในการจดักิจกรรมท่ี   
             เก่ียวกบัสถาบนั 

             พระมหากษตัริย ์

๑.๔.๒ แสดงความส านึกใน 
             พระมหากรุณาธิคุณของ 
             พระมหากษตัริย ์

๑.๔.๓ แสดงออกซ่ึงความ 
             จงรักภกัดี ต่อสถาบนั 
             พระมหากษตัริย ์

ไม่เขา้ร่วม
กิจกรรมท่ี 

เก่ียวกบัสถาบนั 

พระมหากษตัริย ์

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ี 

เก่ียวกบัสถาบนั 

พระมหากษตัริย ์
ตามท่ีโรงเรียน 
จดัข้ึน 

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ี 

เก่ียวกบัสถาบนั 

พระมหากษตัริย ์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจดัข้ึน 

เขา้ร่วมกิจกรรม 

และมีส่วนร่วมใน 

การจดักิจกรรมท่ี 

เก่ียวกบัสถาบนั 

พระมหากษตัริย ์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจดัข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสังเกต (Observation) 

เพ่ือประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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ชั้น..........................................โรงเรียน.................................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที ่ ๑  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ 
 

ค าช้ีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมส าคญัของนกัเรียน ลงในช่องท่ีท าการประเมิน 

 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
(..............................................)    

หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง คร้ังท่ีประเมิน 
๒. ใหน้ าผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบนัทึกในตงัช้ีวดัท่ี  ๑.๑ – ๑.๔ 

ท่ี ช่ือ สกุล 
ตัวช้ีวดัที ่๑.๑ ตัวช้ีวดัที ่๑.๒ ตัวช้ีวดัที ่๑.๓ ตัวช้ีวดัที ่๑.๔ 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 
๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป  

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                   
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๓.  สรุปรายตัวช้ีวดั 
คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๓ –๔ ตวัช้ีวดั และไม่มี

ตวัช้ีวดัใด ไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบั ดี 
ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๑–๒ ตวัช้ีวดั ละไม่มี

ตวัช้ีวดัใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัดี หรือ  
๒. ไดผ้ลการประเมินระดบั ดี ทุกตวัช้ีวดั หรือ 
๓. ไดผ้ลการประเมิน ตั้งแต่ระดบัดี เป็นตน้ไป จ านวน  ๓ ตวัช้ีวดั 

และ ระดบัผา่น  จ  านวน ๑ ตวัช้ีวดั 
ผา่น (๑)    ๑.  ไดผ้ลการประเมินระดบั ผา่น ทุกตวัช้ีวดั หรือ 

   ๒.  ไดผ้ลการประเมิน ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๑ – ๒ ตวัช้ีวดั 
          และตวัช้ีวดัท่ีเหลือไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบั ไม่ผา่น ตั้งแต่ ๑ ตวัช้ีวดัข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อที่ ๒ ซ่ือสัตย์สุจริต                        d 
นิยาม 

5 



ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยดึมัน่ในความถูกตอ้งประพฤติ ตรงตามความเป็น
จริงต่อตนเองและผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ทีม่ีความซ่ือสัตย์สุจริต คือ ผูท่ี้ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยดึหลกัความจริง 
ความถูกตอ้งในการด าเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 
 

ตัวช้ีวดั  

๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๒.๑   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง 
         ทั้งทางกาย วาจา  ใจ 

๒.๑.๑ ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 

๒.๑.๒ ปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความถูกตอ้งละอาย 
              และเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 

๒.๑.๓ ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญา 

๒.๒ ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อผูอ่ื้น 
         ทั้งทางกายวาจา ใจ 

๒.๒.๑ ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้น 
               มาเป็นของตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 

๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน                 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 
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ตัวช้ีวดัที ่๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผา่น (๐) ผา่น (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 

๒.๑.๑  ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและ 
               เป็นจริง 

๒.๑.๒  ปฏิบติัตนโดย ค านึงถึง 
               ความถูกตอ้ง ละอาย 
               และเกรงกลวัต่อการ 
               กระท าผดิ 

๒.๑.๓  ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญา 

ไม่ใหข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเป็น
จริง 

ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเป็นจริง 
ปฏิบติัในส่ิงท่ี 

ถูกตอ้ง 

ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเป็นจริง 
ปฏิบติัในส่ิง 
ท่ีถูกตอ้ง ท าตาม 

สัญญาท่ีตนใหไ้ว้
กบัพอ่แม่ หรือ
ผูป้กครอง 

ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
และเป็นจริงปฏิบติั 
ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ละอายและเกรง
กลวัท่ีจะท า
ความผดิท าตาม
สัญญาท่ีตนใหไ้ว้
กบั พอ่แม่ หรือ
ผูป้กครอง และครู 

 

ตัวช้ีวดัที ่๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผา่น (๐) ผา่น (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๒.๒.๑ ไม่น าส่ิงของหรือ 
             ผลงานของผูอ่ื้นมาเป็น  
            ของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น 
             ดว้ยความซ่ือตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางท่ี 
             ไม่ถูกตอ้ง 

น าส่ิงของของผูอ่ื้น
มาเป็นของตน 

ไม่น าส่ิงของของ
ผูอ่ื้นมาเป็นของ
ตนเอง 

ไม่น าส่ิงของของ 
ผูอ่ื้นมาเป็นของ 
ตนเองและปฏิบติั 
ตนต่อผูอ่ื้นดว้ย 
ความซ่ือตรง 

ไม่น าส่ิงของและ 
ผลงานของผูอ่ื้นมา 
เป็นของตนเอง 
และปฏิบติัตน 
ต่อผูอ่ื้นดว้ย 
ความซ่ือตรง 
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ชั้น..........................................โรงเรียน.................................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที่ ๒ ซ่ือสัตย์  สุจริต  

 

ค าช้ีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมส าคญัของนกัเรียน ลงในช่องท่ีท าการประเมิน 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
(..............................................)    

 
หมายเหตุ 

๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง คร้ังท่ีประเมิน 
๒. ใหน้ าผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบนัทึกในตงัช้ีวดัท่ี  ๒.๑ – ๒.๒ 

ท่ี ช่ือ สกุล 
ตัวช้ีวดัที ่๒.๑ ตัวช้ีวดัที ่๒.๒ สรุปผลการ

ประเมนิ ๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป 
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           
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๓.  สรุปรายตัวช้ีวดั 
คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่มทุกตวัช้ีวดั 

ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๑ ตวัช้ีวดัและระดบัดี 
       จ  านวน ๑ ตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัช้ีวดั 
ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั และ 
       ระดบัผา่น จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตั้งแต่ ๑ ตวัช้ีวดัข้ึนไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อที่ ๓ มวีนัิย            ก 
นิยาม 
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มีวนัิย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยดึมัน่ในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

ผู้ทีม่ีวนัิย คือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
เป็นปกติวสิัย ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

 

ตัวช้ีวดั  

๓.๑ ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 
ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๓.๑ ปฏิบติัตาม ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

๓.๑.๑ ปฏิบติัตน ตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบ  
             ขอ้บงัคบั ของครอบครัวโรงเรียนและ
สังคม  

        ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

        ในชีวติประจ าวนั และรับผดิชอบในการ 
             ท างาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน                 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 
 

ตัวช้ีวดัที ่๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผา่น (๐) ผา่น (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๓.๑.๑ ปฏิบติัตนตาม  ขอ้ตกลง     
           กฎเกณฑ ์ ระเบียบ  
          ขอ้บงัคบัของครอบครัว   
          โรงเรียนและสังคม   
           ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการ 
          ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ใน 
          ชีวติประจ าวนั และ 
         รับผดิชอบในการท างาน 

ไม่ปฏิบติัตนตาม 
ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของครอบครัวและ 
โรงเรียน 

ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของ 
ครอบครัว  และ 
โรงเรียนโดยตอ้งมี 
การเตือน เป็นส่วน 
ใหญ่ 

ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของ 
ครอบครัว  และ 
โรงเรียนโดยตอ้งมี 
การเตือนเป็น 
บางคร้ัง 

ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของ 
ครอบครัว  และ 
โรงเรียนไดด้ว้ย 
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบสังเกต (Observation) 
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เพ่ือประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ชั้น..........................................โรงเรียน.................................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที่ ๓ มวีนัิย  

 

ค าช้ีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมส าคญัของนกัเรียน ลงในช่องท่ีท าการประเมิน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
(..............................................)    

 
 

ท่ี ช่ือ สกุล 
ตัวช้ีวดัที ่๓.๑ สรุปผลการ

ประเมนิ ๑ ๒ ๓ สรุป 
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       
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หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง คร้ังท่ีประเมิน 
๒. ใหน้ าผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบนัทึกในตงัช้ีวดัท่ี  ๓.๑ 
๓.  สรุปรายตัวช้ีวดั 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ไดผ้ลการประเมินตวัช้ีวดั ระดบัดีเยีย่ม 
ดี (๒) ไดผ้ลการประเมินตวัช้ีวดั ระดบัดี 
ผา่น (๑) ไดผ้ลการประเมินตวัช้ีวดั ระดบัผา่น 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินตวัช้ีวดั ระดบัไม่ผา่น 
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ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้           d 
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ทีใ่ฝ่เรียนรู้ คือ ผูท่ี้มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยการเลือกใชส่ื้ออยา่ง
เหมาะสม บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ สรุปเป็นองคค์วามรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

 

ตัวช้ีวดั  

๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดว้ยการเลือกใชส่ื้ออยา่ง
เหมาะสม สรุปเป็นองคค์วามรู้ และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียน    
         และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
๔.๑.๓ สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

๔.๒ แสวงหาความรู้จากทั้งภายใน  
          และภายนอกโรงเรียน ดว้ยการ 
          เลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม สรุป 

          เป็นองคค์วามรู้ และสามารถ 
          น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

๔.๒.๑ ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์  
              ส่ือเทคโนโลยต่ีาง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
             ภายนอกโรงเรียน และเลือกใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔.๒.๒ บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้  
              สรุปเป็นองคค์วามรู้ 

๔.๒.๓ แลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ และน าไปใช ้
              ในชีวติประจ าวนั 
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เกณฑ์การให้คะแนน                 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 
 

ตัวช้ีวดัที ่๔.๑ ตั้งใจ เพยีรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม กจิกรรม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๔.๑.๑   ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใส่และมีความเพียร 
             พยายาม ในการเรียนรู้ 
๔.๑.๓  สนใจเขา้ร่วม กิจกรรม 
             การเรียนรู้ต่าง ๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน ตั้งใจ และเอาใจ
ใส่ในการเรียน 

ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียน 

ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่ 
และมีความเพียร 
พยายามในการ 
เรียนรู้และเขา้ร่วม 
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

 

ตัวช้ีวดัที ่๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือก ใช้ 

ส่ืออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวติ ประจ าวนัได้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๔.๒.๑ ศึกษาคน้ควา้หา ความรู้  
            จากหนงัสือ เอกสาร     
          ส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ 
          แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายใน และ 
           ภายนอกโรงเรียน และ 
           เลือกใชส่ื้อได ้อยา่ง  
           เหมาะสม 
๔.๒.๒ บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ 
            ขอ้มูลจากส่ิงท่ีเรียนรู้ 
            สรุปเป็น องคค์วามรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ดว้ย 
           วธีิการต่าง ๆและน าไปใช ้
           ในชีวติประจ าวนั 

ไม่ศึกษาคน้ควา้
หาความรู้ 

ศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้  จาก
หนงัสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์ส่ือ 
เทคโนโลย ีหรือ
จาก แหล่งเรียนรู้
อ่ืน 

ศึกษาคน้ควา้หา 
ความรู้จาก
หนงัสือ  เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์ ส่ือ
เทคโนโลย ี
แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
และมีการบนัทึก 
ความรู้ 

ศึกษาคน้ควา้หา 
ความรู้จาก
หนงัสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ ์
ส่ือเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน มี 
การบนัทึกความรู้ 
และแลกเปล่ียน 
ความรู้กบัผูอ่ื้น 
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แบบสังเกต (Observation) 
เพ่ือประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ชั้น..........................................โรงเรียน.................................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที่  ๔  ใฝ่เรียนรู้  

 

ค าช้ีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมส าคญัของนกัเรียน ลงในช่องท่ีท าการประเมิน 

 
ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 

(..............................................)    

 
 

ท่ี ช่ือ สกุล 
ตัวช้ีวดัที ่๔.๑ ตัวช้ีวดัที ่๔.๒ สรุปผลการ

ประเมนิ ๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
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หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง คร้ังท่ีประเมิน 
๒. ใหน้ าผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบนัทึกในตงัช้ีวดัท่ี  ๔.๑ – ๔.๒ 
๓.  สรุปรายตัวช้ีวดั 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่มทุกตวัช้ีวดั 

ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๑ ตวัช้ีวดัและระดบัดี 
       จ  านวน ๑ ตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัช้ีวดั 
ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั และ 
       ระดบัผา่น จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตั้งแต่ ๑ ตวัช้ีวดัข้ึนไป 
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ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพยีง          s 
นิยาม 

อยู่อย่างพอเพยีง หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวติอยา่ง พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ 

มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
ผู้ทีอ่ยู่อย่างพอเพยีง คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวติอยา่งประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมดัระวงั อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ดว้ยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกนัความเส่ียงและพร้อม
รับการเปล่ียนแปลง 

 

ตัวช้ีวดั  

๕.๑. ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

๕.๒ มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๕.๑  ด าเนินชีวติอยา่ง พอประมาณ 
         มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

๕.๑.๑ ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช ้
ฯลฯ    
            อยา่งประหยดั คุม้ค่าและเก็บรักษาดูแลอยา่งดี รวมทั้ง 
            การใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่าและ 
             เก็บรักษาดูแลอยา่งดี 
๕.๑.๓ ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน พร้อม
ให ้
            อภยัเม่ือผูอ่ื้น กระท าผดิพลาด 

๕.๒ มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ปรับตวั 
        เพื่ออยูใ่น สังคมไดอ้ยา่งมี ความสุข 

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การท างานและการใช้
ชีวติประจ าวนั 
             บนพื้นฐานของความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม  
             ยอมรับและ ปรับตวั เพื่ออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี 
             ความสุข 
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เกณฑ์การให้คะแนน                 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 
 

ตัวช้ีวดัที ่๕.๑ ด าเนินชีวติอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๕.๑.๑ ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง   
            เช่น เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช ้
           ฯลฯ อยา่งประหยดั คุม้ค่า 
           และเก็บ รักษาดูแลอยา่งดี 
           รวมทั้งการใชเ้วลา อยา่ง 
            เหมาะสม 
๕.๑.๒ ใชท้รัพยากรของส่วนรวม  
           อยา่งประหยดั คุม้ค่า 
           และเก็บรักษา ดูแล อยา่งดี 
๕.๑.๓ ปฏิบติัตนและตดัสินใจ 
          ดว้ยความรอบคอบมีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่ 
            ท าใหผู้อ่ื้น เดือดร้อน 
            พร้อมให้อภยัเม่ือผูอ่ื้น 
            กระท าผดิพลาด 

ใชเ้งินและของใช้
ส่วนตวั อยา่งไม่
ประหยดั 

ใชเ้งิน และของ
ใชส่้วนตวั อยา่ง
ประหยดั 

ใชเ้งิน ของใช้
ส่วนตวั และของ
ส่วนรวมอยา่ง
ประหยดั และ 
เก็บรักษา ดูแล 
อยา่งดี 

ใชเ้งิน ของใช ้
ส่วนตวั และของ 
ส่วนรวมอยา่ง 
ประหยดั คุม้ค่า 
เก็บรักษาดูแล 
อยา่งดี มีเหตุผล 
และไม่เอาเปรียบ 
ผูอ่ื้น 

 

ตัวช้ีวดัที ่๕.๒ มีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๕.๒.๑  วางแผนการเรียน  
             การท างานและการใช ้
             ชีวติประจ าวนับนพื้นฐาน 
             ของความรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทนัการ เปล่ียนแปลง 
             ของสังคม และสภาพ  
             แวดลอ้มยอมรับ และ 
             ปรับตวัเพื่ออยู ่ร่วมกบั  
             ผูอ่ื้นได ้อยา่งมีความสุข 

ไม่วางแผนการ
เรียน และการใช ้
ชีวติประจ าวนั 

ใชค้วามรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสารใหเ้ป็น 
ประโยชน์ต่อ 
การเรียน 

ใชค้วามรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสารใหเ้ป็น 
ประโยชน์ต่อ 
การเรียนและใช้
ในชีวติประจ าวนั 

ใชค้วามรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสารใหเ้ป็น 
ประโยชน์ต่อ 
การเรียนและใช้
ในชีวติประจ าวนั 
และอยูร่่วมกบั 
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี 
ความสุข 

 
 

 
แบบสังเกต (Observation) 
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เพ่ือประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ชั้น..........................................โรงเรียน.................................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที่  ๕  อยู่อย่าพอเพยีง  

 

ค าช้ีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมส าคญัของนกัเรียน ลงในช่องท่ีท าการประเมิน 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
(..............................................)    

 
 

ท่ี ช่ือ สกุล 
ตัวช้ีวดัที ่๕.๑ ตัวช้ีวดัที ่๕.๒ สรุปผลการ

ประเมนิ ๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป 
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           
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หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง คร้ังท่ีประเมิน 
๒. ใหน้ าผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบนัทึกในตงัช้ีวดัท่ี  ๕.๑ – ๕.๒ 
๓.  สรุปรายตัวช้ีวดั 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่มทุกตวัช้ีวดั 

ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๑ ตวัช้ีวดัและระดบัดี 
จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัช้ีวดั หรือ 
ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 
และระดบัผา่น จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตั้งแต่ ๑ ตวัช้ีวดั ข้ึนไป 
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ข้อที่ ๖ มุ่งมัน่ในการท างาน          ก 
นิยาม 

มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ ในการท าหนา้ท่ีการงาน 

ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ทีมุ่่งมั่นในการท างาน คือ ผูท่ี้มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี ไดรั้บมอบหมายดว้ย

ความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ให ้ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ดว้ยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

 

ตัวช้ีวดั  

๖.๑ ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 

๖.๒ ท างานดว้ย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๖.๑  ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 

 

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพฒันาการท างานดว้ยตนเอง 

๖.๒ ท างานดว้ย ความเพียรพยายาม และ  
          อดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

๖.๒.๑ ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค 
           ในการท างาน 
๖.๒.๒ พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการท างานใหส้ าเร็จ 
๖.๒.๓ ช่ืนชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนน                 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 
 

ตัวช้ีวดัที ่๖.๑ ตั้งใจและรับผดิชอบในหน้าทีก่ารงาน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการ ปฏิบติั 
           หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผดิชอบ  
           ในการท างานให้ ส าเร็จ 
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพฒันาการ 
           ท างานดว้ยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบติั
หนา้ท่ี การงาน 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ตั้งใจและ
รับผดิชอบในการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี 
ไดรั้บมอบหมาย
ใหส้ าเร็จ 

ตั้งใจและ 
รับผดิชอบในการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี 
ไดรั้บมอบหมาย 
ใหส้ าเร็จ มีการ 
ปรับปรุงการ 
ท างานใหดี้ข้ึน 

 

ตัวช้ีวดัที ่๖.๒ ท างานดว้ย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๖.๒.๑  ทุ่มเทท างานอดทน  
            ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา และ 
             อุปสรรคในการท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแกปั้ญหา 
              และอุปสรรคใน 
              การท างานใหส้ าเร็จ 
๖.๒.๓ ช่ืนชมผลงานดว้ย 
             ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยนั อดทน 
ในการท างาน 

ท างานดว้ยความ
ขยนัเพื่อใหง้าน
เสร็จตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ท างานดว้ยความ 
ขยนั และพยายาม 
ใหง้านส าเร็จตาม 
เป้าหมาย 

ท างานดว้ยความ 
ขยนั อดทน และ 
พยายามใหง้าน 
ส าเร็จตาม 
เป้าหมาย และช่ืน 
ชมผลงานดว้ย 
ความภาคภูมิใจ 
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แบบสังเกต (Observation) 
เพ่ือประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ชั้น..........................................โรงเรียน.................................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที่  ๖  มุ่งมัน่ในการท างาน  

 

ค าช้ีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมส าคญัของนกัเรียน ลงในช่องท่ีท าการประเมิน 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
(..............................................)    

 

ท่ี ช่ือ สกุล 
ตัวช้ีวดัที ่๖.๑ ตัวช้ีวดัที ่๖.๒ สรุปผลการ

ประเมนิ ๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป 
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           
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หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง คร้ังท่ีประเมิน 
๒. ใหน้ าผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบนัทึกในตงัช้ีวดัท่ี  ๖.๑ – ๖.๒ 
๓.  สรุปรายตัวช้ีวดั 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่มทุกตวัช้ีวดั 

ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๑ ตวัช้ีวดัและระดบัดี 
จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัช้ีวดั หรือ 
ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 
และระดบัผา่น จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตั้งแต่ ๑ ตวัช้ีวดั ข้ึนไป 
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ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย          ฟ 

นิยาม 
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ ์สืบทอดภูมิ

ปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
ผู้ทีรั่กความเป็นไทย คือ ผูท่ี้มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์สืบทอด 

เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย มีความกตญัญูกตเวที ใชภ้าษาไทยใน
การส่ือสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวดั  
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย และมีความกตญัญูกตเวที 
๗.๒ เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
๗.๓ อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วฒันธรรมไทย และมีความ
กตญัญูกตเวที 

 

๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ 
กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณี ศิลปะและ
วฒันธรรมไทย 

๗.๑.๓ ชกัชวน แนะน าใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

๗.๒.๑ ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

๗.๒.๒ ชกัชวน แนะน า ใหผู้อ่ื้นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง 

๗.๓ อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 

๗.๓.๑ น าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้หเ้หมาะสมในวถีิชีวติ 
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทย 
๗.๓.๓ แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
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เกณฑ์การให้คะแนน                 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 
 

ตัวช้ีวดัที ่๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 

๗.๑.๑ แต่งกายและมี มารยาทงดงาม
แบบไทย มีสมัมา 

           คารวะ กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้ 
           พระคุณ 
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบั

ประเพณี ศิลปะ 
           และวฒันธรรมไทย 
๗.๑.๓ ชกัชวน แนะน าให ้
            ผูอ่ื้นปฏิบติัตาม 

ขนบธรรมเนียม 
           ประเพณี ศิลปะ และ      
           วฒันธรรมไทย 

ไม่มีสมัมาคารวะต่อ
ผูใ้หญ่ 

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้ 
มารยาทแบบไทย 
มีสมัมาคารวะ 
กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้ 
มารยาทแบบไทย 
มีสมัมาคารวะ 
กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ และแต่ง
กายแบบไทย 

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้ 
มารยาทแบบไทย 
มีสมัมาคารวะ 
กตญัญูกตเวทีต่อ 
ผูมี้พระคุณ และ 
แต่งกายแบบไทย 
เขา้ร่วมในกิจกรรม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั 
ประเพณี ศิลปะ 
และวฒันธรรมไทย 

 

ตัวช้ีวดัที ่๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๗.๒.๑ ใชภ้าษาไทยและเลขไทยใน

การส่ือสารไดอ้ยา่ง 
              ถูกตอ้งเหมาะสม 
๗.๒.๒ ชกัชวน แนะน า 
             ใหผู้อ่ื้นเห็นคุณค่าของการใช้

ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง 

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทย 
อยา่งถูกตอ้ง 

ใชภ้าษาไทย และ 
เลขไทยในการ
ส่ือสารได ้

ใชภ้าษาไทย เลข 
ไทยในการส่ือสาร
และบอก ใหผู้อ่ื้นใช้
ภาษา ไทยท่ีถูกตอ้ง 

เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ในการใชภ้าษาไทย  
เลขไทย 
ในการส่ือสารและ
บอกใหผู้อ่ื้นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง 

 

ตัวช้ีวดัที ่๗.๓ อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๗.๓.๑ น าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้ห้

เหมาะสมในวถีิชีวติ 
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภูมิปัญญาไทย 
๗.๓.๓ แนะน า มีส่วนร่วมในการ

สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิ
ปัญญาไทย 

บอกช่ือภูมิ
ปัญญาไทยท่ี
ใชใ้นทอ้งถ่ิน
ของตนได ้

บอกช่ือภูมิปัญญา 
ไทย ท่ีใชใ้นทอ้งถ่ิน
ของตน และเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภูมิปัญญาไทย 

บอกช่ือภูมิปัญญาไทย
ท่ีใชใ้นทอ้ง ถ่ินของ
ตนเขา้ร่วมและชกั 
ชวนคนในครอบครัว 
หรือเพื่อนเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภูมิปัญญาไทย 
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แบบสังเกต (Observation) 
เพ่ือประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ชั้น..........................................โรงเรียน.................................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที ่ ๗  รักความเป็นไทย 
 

ค าช้ีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมส าคญัของนกัเรียน ลงในช่องท่ีท าการประเมิน 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
(..............................................)    

 
 

ท่ี ช่ือ สกุล 
ตัวช้ีวดัที ่๗.๑ ตัวช้ีวดัที ่๗.๒ ตัวช้ีวดัที ่๗.๓ 

สรุปผลการ
ประเมนิ 

๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป  

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
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หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง คร้ังท่ีประเมิน 
๒. ใหน้ าผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบนัทึกในตงัช้ีวดัท่ี  ๗.๑ – ๗.๓ 
๓. สรุปรายตัวช้ีวดั 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๕. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๒-๓ ตวัช้ีวดั  

และไม่มีตวัช้ีวดัใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัดี 
ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั และระดบัดี 

จ านวน ๒ ตวัช้ีวดั หรือ 
๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัช้ีวดั หรือ 
๓. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๒ ตวัช้ีวดั  

และระดบัผา่น จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 
ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 
 และระดบัผา่นจ านวน ๒ ตวัช้ีวดั 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่นตั้งแต่ ๑ ตวัช้ีวดัข้ึนไป 
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ข้อที่ ๘ มจีิตสาธารณะ          ฟ 
 

นิยาม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ สถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ดว้ยความเตม็ใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

ผู้ทีม่ีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปันความสุข ส่วนตนเพื่อท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เขา้ใจ เห็นใจผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดว้ยแรงกาย สติปัญญา 
ลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม ใหเ้กิดในชุมชน โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

 

ตัวช้ีวดั  

๘.๑ ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

๘.๒ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

๘.๑ ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

๘.๑.๑ ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูท างานดว้ยความเตม็ใจ 
๘.๑.๒ อาสาท างานใหผู้อ่ื้นดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ และ

ก าลงัสติปัญญา โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
๘.๑.๓ แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์นและอ่ืนๆ และช่วยแกปั้ญหา

หรือสร้างความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 

๘.๒ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

๘.๒.๑ ดูแล รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้ม 
 ดว้ยความเตม็ใจ 

๘.๒.๒ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

๘.๒.๓ เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงาม
ของส่วนรวม ตาม สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความ
กระตือรือร้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน                 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 
 

ตัวช้ีวดัที ่๘.๑ ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๘.๑.๑ ช่วยพอ่แม ่ ผูป้กครอง ครู

ท างาน ดว้ยความเตม็ใจ 
๘.๑.๒ อาสาท างานใหผู้อ่ื้น      

ดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ และ     
ก าลงัสติปัญญาดว้ยความ 

          สมคัรใจ 
๘.๑.๓ แบ่งปันส่ิงของทรัพยสิ์น

และอ่ืนๆ และช่วย
แกปั้ญหาหรือสร้าง
ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 

ไม่ช่วยเหลือพอ่
แม่ ผูป้กครอง 
และครู 

ช่วยพอ่แม่ 
ผูป้กครอง 
และครูท างาน
ดว้ยความเตม็ใจ 

ช่วยพอ่แม่ 
ผูป้กครองและครู 
ท างาน อาสา 
ท างานใหผู้อ่ื้น
ดว้ยความเตม็ใจ 

ช่วยพอ่แม่ 
ผูป้กครองและครู 
ท างาน อาสา 
ท างาน และ 
แบ่งปันส่ิงของให้ 
ผูอ่ื้นดว้ย ความ 
เตม็ใจ 

 
 

ตัวช้ีวดัที ่๘.๒ เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยีย่ม (๓) 
๘.๒.๑ ดูแล รักษา สาธารณสมบติั 

และ ส่ิงแวดลอ้มดว้ยความ
เตม็ใจ 

๘.๒.๒ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

๘.๒.๓ เขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อ
แกปั้ญหาหรือร่วมสร้างส่ิง
ท่ีดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ความกระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแล
รักษาทรัพย์
สมบติัและ 
ส่ิงแวดลอ้มของ 
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย ์
สมบติั และ 
ส่ิงแวดลอ้มของ 
หอ้งเรียน 
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย ์
สมบติั และ 
ส่ิงแวดลอ้มของ 
หอ้งเรียน 
โรงเรียน 
และเขา้ร่วม 
กิจกรรมของ 
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย ์
สมบติัและ 
ส่ิงแวดลอ้มของ 
หอ้งเรียน 
โรงเรียน 
และเขา้ร่วม 
กิจกรรมของ 
โรงเรียนดว้ย 
ความเตม็ใจ 

 
 
 
 
 
 

 
31 



แบบสังเกต (Observation) 
เพ่ือประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ชั้น..........................................โรงเรียน.................................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที่  ๘  มจีิตสาธารณะ 

 

ค าช้ีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมส าคญัของนกัเรียน ลงในช่องท่ีท าการประเมิน 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
(..............................................)    

 

ท่ี ช่ือ สกุล 
ตัวช้ีวดัที ่๘.๑ ตัวช้ีวดัที ่๘.๒ สรุปผลการ

ประเมนิ ๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป 
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           
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หมายเหตุ 

๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง คร้ังท่ีประเมิน 
๒. ใหน้ าผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบนัทึกในตงัช้ีวดัท่ี  ๘.๑ – ๘.๒ 
๓.  สรุปรายตัวช้ีวดั 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่มทุกตวัช้ีวดั 

ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๑ ตวัช้ีวดัและระดบัดี 
จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัช้ีวดั หรือ 
ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัช้ีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 
และระดบัผา่น จ านวน ๑ ตวัช้ีวดั 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตั้งแต่ ๑ ตวัช้ีวดั ข้ึนไป 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ชั้น........................................................โรงเรียน.........................................................ปีการศึกษา.............................. 

 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

สรุป 
ขอ้ท่ี ๑ ขอ้ท่ี ๒ ขอ้ท่ี ๓ ขอ้ท่ี ๔ ขอ้ท่ี ๕ ขอ้ท่ี ๖ ขอ้ท่ี ๗ ขอ้ท่ี ๘ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผูป้ระเมิน 
(................................................) 
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หมายเหตุ 
เกณฑพ์ิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยีย่ม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่มจ านวน ๕-๘ คุณลกัษณะ และ 

      ไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัดี 
ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จ านวน ๑-๔ คุณลกัษณะและ 

      ไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่ระดบัดี หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดี ทั้ง ๘ คุณลกัษณะ หรือ 

๓. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไปจ านวน ๕-๗ คุณลกัษณะ 
       และมีบางคุณลกัษณะไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 

ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทั้ง ๘ คุณลกัษณะ หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดี ข้ึนไป จ านวน ๑-๔ คุณลกัษณะ 
       และคุณลกัษณะท่ีเหลือไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 

ไม่ผา่น (๐) ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตั้งแต่ ๑ คุณลกัษณะข้ึนไป 
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เอกสารอ้างองิ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการพฒันาการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตร 
                แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์ 
                การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั , 2554. 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
              พฒันาศักยภาพด้านการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน เอกสารหมายเลข   
              7/2556.เอกสารคดัส าเนา.2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


