
ค าน า 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน  ซ่ึงก าหนดสิ่งที่
ผู้เรียนพึงรู้และพึงปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ซ่ึงจะประกอบด้วยความรู้ความสามารถ  
คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  เม่ือผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้วนอกจากจะมีความรู้ความสามารถ  
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว  ยังน าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดนั้นต้องได้ รับ
การปลูกฝังและพัฒนา  ผ่านการจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในลักษณะต่างๆ จนตก
ผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการ

สังเกตซ่ึงใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือน ามาประเมินและตัดสิน 

 

 

 

              ฝ่ายงานวัดและประเมินผล 
            โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ได้กล่าวไว้
ในมาตราที่ ๒๓ , ๒๔ และ ๒๖  เก่ียวกับการจัดการศึกษาว่าต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น  ความรู้ เก่ียวกับตนเอง  ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข  โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาและให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียน  โดยพิจารณา
พัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  ควบคู่
ไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (ส านักนายกรัฐมนตรี
,๒๕๔๕:๑๓-๑๕) 
 
ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หมายถึง  ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  อันเป็นคุณลักษณะที่สังคม
ต้องการในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตส านึก  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและการประเมินผล  ส านักวิชาการ และ
มาตรฐานการศึกษา,๒๕๔๘:๒) 
 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน  ซ่ึงก าหนดสิ่งที่
ผู้เรียนพึงรู้และพึงปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ซ่ึงจะประกอบด้วยความรู้ความสามารถ  
คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  เม่ือผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้วนอกจากจะมีความรู้ความสามารถ  
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว  ยังน าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดนั้นต้องได้รับ
การปลูกฝังและพัฒนา  ผ่านการจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในลักษณะต่างๆ จนตก
ผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการ

สังเกตซ่ึงใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือน ามาประเมินและตัดสิน 

 

 



การด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดในเนื้อหาในเอกสารจะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ซ่ึงครูผู้สอน/ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา/ครูวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินคุณลักษณะควรศึกษา
ให้เข้าใจอย่างชัดเจน  ก่อนที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเลือกและปรับใช้
ตามความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา  โดยน าเสนอนิยาม  ตัวชี้วัด  พฤติกร รมบ่งชี้และเกณฑ์การให้

คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

 

 

 

ศึกษานิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละคุณลักษณะ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนการพัฒนา 

สร้างหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับแนวปฏิบัติ 

ด าเนินการพัฒนาและประเมินผู้เรียนโดยบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้/ กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน/โครงการ/สอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน 

รายงานผลการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 คุณลักษณะอันพึงประสง ค์ตามหลั กสู ตร แกนกลางกา รศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  พุทธ ศักรา ช ๒๕๕๑  
ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้ เรียน ๘ ประการ   ได้แก่ 

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

นิยาม  ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ข้อท่ี ๑  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
นิยาม 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  ธ ารงไว้ ซ่ึงความ

เป็นชาติไทย  ศรัทธา  ยึดม่ันในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ผู้ท่ีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีความสามัคคี
ปรองดอง  ภูมิใจและเชิดชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ ๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๓ มีความสามัคคีปรองดอง 

๑.๒ ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย ๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง 
         ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหน  ปกป้อง  ยกย่องความเป็นชาติไทย 

๑.๓ ศรัทธายึ ดม่ันและปฏิบั ติ  
       ตนตามหลักศาสนา 

๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบัน 
      พระมหากษัตริย์ 

๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒ แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๓ แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 



ข้อท่ี ๒  ซ่ือสัตย์สุจริต 
นิยาม  
ซ่ือสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกต้อง  ประพฤติตรงตามความ

เป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 
 ผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต  คือ  ผู้ที่มีพฤติกรรมตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  และยึดหลัก
ความจริง  ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๑.๑ ประพฤติตรงตามความเป็น 
       จริงต่อตนเองทั้งทางกาย   
       วาจา ใจ 

๑.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง 
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง  ละอายและเกรงกลัว 
         ต่อการกระท าผิด 
๑.๑.๓ ปฏิบัติตามค าม่ันสัญญา 

๑.๒  ประพฤติตรงตามความเป็น 
       จริ ง ต่อผู้ อ่ืนทั้ งทา งกา ย   
       วาจา ใจ 

๑.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
๑.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซ่ือตรง 
๑.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

 
ข้อท่ี ๓  มีวินัย 

นิยาม  
มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดม่ันในข้อตกลง  กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของ

ครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
 ผู้ท่ีมีวินัย  คือ  ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและ
สังคมเป็นปกติวิสัย  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๓ . ๑  ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง   
         กฎ เก ณฑ์   ร ะ เบี ย บ   
         ข้อบังคับของครอบครัว   
         โรงเรียนและสังคม 

๓.๑.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว   
         โรงเรียนและสังคม  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและ 
         รับผิดชอบในการท างาน 

 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๔  ใฝ่เรียนรู้ 
นิยาม 
ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจ  เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ผู้ท่ีใฝ่เรียนรู้  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความต้ังใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  บันทึกความรู้  วิเคราะห์  สรุปเป็นองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอด  เผยแพร่
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๔.๑ ต้ังใจ  เพียรพยายามในการ 
       เรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
       การเรียนรู้ 

๔.๑.๑ ต้ังใจเรียน 
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง 
       เ รี ยน รู้ ทั้ ง ภ า ย ใ นแ ล ะ 
       ภายนอกโรง เรียน  ด้วย 
       กา ร เ ลื อ ก ใ ช้ สื่ อ อ ย่ า ง 
       เหมาะสม สรุ ปเป็นอง ค์ 
       ค ว า ม รู้ แ ล ะ ส า ม า ร ถ 
       น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี   
         แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เลือกใช้สื่อได้อย่าง 
         เหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้   วิเคราะห์  ตรวจสอบจากสิ่งที่ เรียนรู้ เพ่ือสรุปเป็น  
         องค์ความรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ข้อท่ี ๕  อยู่อย่างพอเพียง 

นิยาม 
อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล

รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  และปรับตัวเพ่ือในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผู้ท่ีอยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ  ระมัดระวัง  อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่าง    
      พอประมาณ  มีเหตุผล   
      รอบคอบ  มีคุณธรรม 

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน  สิ่งของ  เครื่องใช้ ฯลฯ   
         อย่างประหยัด  คุ้มค่า  เก็บรักษาดูแลอย่างดี  รวมทั้งการใช้เวลา 
         อย่างเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และการเก็บรักษา 
         ดูแลอย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  พร้อมให้อภัยเม่ือผู้อ่ืน 
         กระท าผิดพลาด 

๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี   
      ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคม 
      ได้อย่างมีความสุข 

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน  การท างาน  และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน  
         ของความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ยอมรั บ  
         และปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
ข้อท่ี ๖  มุ่งมั่นในการท างาน 

นิยาม 
มุ่งมั่นในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การ

งานด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผู้ท่ีมุ่งมั่นในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความเพียรพยายาม  ทุ่มเทก าลังกาย  ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด
ด้วยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๖.๑ ต้ังใจและรับผิดชอบในการ 
      ปฏิบัติหน้าที่การงาน 

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
๖.๑.๒ ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

๖.๒ ท างานด้วยความเพียร 
      พยายามและอดทน  เพ่ือให้ 
      งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

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

 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๗  รักความเป็นไทย 
นิยาม 
รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ร่วมอนุรักษ์สืบทอด

ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 ผู้ท่ีรักความเป็นไทย  คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ชื่นชม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบทอด
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  มีความกตัญญูกตเวที  ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
      ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
      ไทยและมีความกตัญญู 
      กตเวที 

๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีส ามาคารวะ กตัญญูกตเวที 
         ต่อผู้มีพระคุณ 
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
๗.๑.๓ ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ 
         วัฒนธรรมไทย 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย 
      ในการสื่อสารได้อย่าง 
      ถูกต้องเหมาะสม 

๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๗.๒.๒ ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
 

๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิ 
      ปัญญาไทย 

๗.๓.๑ น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
๗.๓.๓ แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
ข้อท่ี ๘  มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 
มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  ชุมชนและสังคม  ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ  คือ  ผู้ที่ มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้ อ่ืน  แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย  
สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความ 
      เต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่ 
      หวังผลตอบแทน 

๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
๘.๑.๒ อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจและก าลังสติปัญญาโดยไม่ 
         หวังผลตอบแทน 
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข 
         ให้กับผู้อ่ืน 

๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น 
       ประโยชน์ต่อโรงเรียน  
       ชุมชน และสังคม 

๘.๒.๑ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนร่วมตาม 
         สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อท่ี ๑  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ   
         ร้องเพลงชาติและ  
         อธิบายความหมาย 
         ของเพลงชาติ 
         ได้ถูกต้อง 
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ 
         และหน้าที่พลเมืองดี 
         ของชาติ 
๑.๑.๓ มีความสามัคคี 
         ปรองดอง 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติ  และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน  ให้
ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการ
ท างานกับสมาชิก
ในชั้นเรียน 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติ  และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติได้ 

ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม  
         สนับสนุนกิจกรรม 
         ที่สร้างความสามัคคี 
         ปรองดอง  ที่เป็น 
         ประโยชน์ต่อโรงเรียน   
         ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหน  ปกป้อง   
         ยกย่องความเป็น 
         ชาติไทย 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและ
ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี 
ในการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
ในหมู่เพ่ือน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและ
ปฏิบัติตนเพ่ือ
สร้างความ
สามัคคีปรองดอง
ในหมู่เพ่ือน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง
ในหมู่เพ่ือน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี 

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทาง 
         ศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลัก 
         ของศาสนาที่ตน 
         นับถือ 
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี 
         ของศาสนิกชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ  
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ
และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของศาสนิก
ชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาเป็นบาง
โอกาส 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นับถือ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม 
         ในการจัดกิจกรรมที่ 
         เก่ียวกับสถาบัน 
         พระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒ แสดงความส านึกใน 
         พระมหากรุณาธิคุณ 
         ของพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๓ แสดงออกซ่ึงความ 
         จงรักภักดีต่อสถาบัน 
         พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาเป็นบาง
โอกาส 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๒  ซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย  วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
         เป็นความจริง 
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยค านึงถึง 
         ความถูกต้อง  ละอาย 
         และเกรงกลัวต่อการ 
         กระท าผิด 
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามค าม่ัน 
         สัญญา 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู  
ละอายและเกรง
กลัวต่อการ
กระท าผิด 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับพ่อแม่  
ผู้ปกครอง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง 

ไม่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนท้ังทางกาย  วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือ 
         ผลงานของผู้อ่ืน 
         มาเป็นของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน 
         ด้วยความซ่ือตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทาง 
         ที่ไม่ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง  
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซ่ือตรง 

ไม่น าสิ่งของของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง  ปฏิบัติ
ต่อผู้อ่ืนด้วยความ
ซ่ือตรง 

ไม่น าสิ่งของของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

น าสิ่งของของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๓  มีวินัย 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง   
      กฎเกณฑ์ ระเบียบ  
      ข้อบังคับของครอบครัว   
      โรงเรียนและสังคม   
      ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
๓.๒ ตรงต่อเวลาในการ 
      ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
      ในชีวิตประจ าวันและ 
      รับผิดชอบในการท างาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียนได้ด้วย
ตนเอง 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  โดยมี
การตักเตือนเป็น
บางครั้ง 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  โดยมี
การตักเตือนเป็น
บ่อยครั้ง 

ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๔  ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑  ต้ังใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๑.๑ ต้ังใจเรียน 
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความ 
         เพียรพยายามในการ 
         เรียนรู้ 
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
         การเรียนรู้ต่างๆ 

ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียน 

ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่ในการเรียน 

ไม่ต้ังใจเรียน 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการเลือกใช้ส่ือ  
                  อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา 
         ความรู้จากหนังสือ   
         เอกสาร  สิ่งพิมพ์   
         สื่อเทคโนโลยี   
         แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
         ทั้งภายในและ 
         ภายนอกโรงเรียน   
         เลือกใช้สื่อได้อย่าง 
         เหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้   
         วิเคราะห์  ตรวจสอบ 
         จากสิ่งที่เรียนรู้เพ่ือ 
         สรุปเป็นองค์ความรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ 
         ด้วยวิธีการต่างๆ  
         และน าไปใช้ใน 
         ชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้อ่ืน  
มีการบันทึก
ความรู้  
แลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อ่ืน 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้อ่ืน  
มีการบันทึก
ความรู้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้อ่ืน 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๕  อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ    
         ตนเอง เช่น เงิน 
         สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
         อย่างประหยัด คุ้มค่า 
         และเก็บรักษา ดูแล 
         อย่างดี  รวมทั้งการใช้ 
         เวลาอย่างเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ 
         ส่วนรวมอย่าง 
         ประหยัด คุ้มค่า 
         และเก็บรักษา ดูแล 
         อย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ 
         ตัดสินใจด้วยความ 
         รอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและ 
         ไม่ท าให้ผู้อ่ืน 
         เดือดร้อนพร้อมให้ 
         อภัยเม่ือผู้อ่ืนกระท า 
         ผิดพลาด 

ใช้เงิน ของใช้
ส่วนตัวและของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษา ดูแล
อย่างดี ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล ไม่
เอาเปรียบผู้อ่ืน 

ใช้เงินของใช้
ส่วนตัวและของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด  และ
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่าง
ประหยัด 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยัด 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน 
         การท างานและการใช้ 
         ชีวิตประจ าวัน 
         บนพ้ืนฐานของความรู้   
         ข้อมูล  ข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยน 
         แปลงของสังคมและ 
         สภาพแวดล้อม   
         ยอมรับและปรับตัว 
         เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
         ได้อย่างมีความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและใช้ใน
ชีวิตประวัน  อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียน 

ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

 



ข้อท่ี ๖  มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑  ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อการ 
          ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ 
          มอบหมาย 
๖.๑.๒  ต้ังใจและรับผิดชอบ 
          ในการท างาน 
          ให้ส าเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนา 
          การท างาน 
          ด้วยตนเอง 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ไม่ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน  อดทน 
          ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
          และอุปสรรคในการ 
          ท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหา 
          และอุปสรรคในการ 
          ท างานให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานด้วย 
          ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  อดทน  ไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
ในการท างาน  
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  อดทน  
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  พยามยาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่ขยัน  อดทน  
ในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๗  รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๗.๑.๑  แต่งกายและมี 
          มารยาทงดงาม 
          แบบไทย   
          มีสัมมาคารวะ   
          กตัญญูกตเวที 
          ต่อผู้มีพระคุณ 
๗.๑.๒  ร่วมกิจกรรมที่ 
          เก่ียวข้องกับประเพณี 
          ศิลปะและวัฒนธรรม 
          ไทย 
๗.๑.๓  ชักชวน  แนะน าให้ 
          ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
          ขนบธรรมเนียม 
          ประเพณี  ศิลปะ 
          และวัฒนธรรมไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
แต่งกายแบบไทย  
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
แต่งกายแบบไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๗.๒.๑  ใช้ภาษาไทยและ 
          เลขไทยในการ 
          สื่อสารได้อย่าง 
          ถูกต้องเหมาะสม 
๗.๒.๒  ชักชวน  แนะน าให้ 
          ผู้อ่ืนเห็นคุณค่า 
          ของการใช้ภาษาไทย 
          ที่ถูกต้อง 

เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้ภาษา 
ไทยและเลขไทย
ในการสื่อสาร
บอกให้ผู้อ่ืนใช้
ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการ
สื่อสารบอกให้
ผู้อ่ืนใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ 

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

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

บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่นของตน
เข้าร่วมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพ่ือนเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย 

บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่นของตน
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย 

บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่นของตน
ได้ 

ไม่สนใจภูมิ
ปัญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๘  มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง   
          ครูท างานด้วยความ 
          เต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสาท างานให้ผู้อ่ืน 
          ด้วยก าลังกาย   
          ก าลังใจและก าลัง 
          สติปัญญาด้วยความ 
          สมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของ   
          ทรัพย์สินและอ่ืนๆ  
          และช่วยแก้ปัญหา   
          หรือสร้างความสุข 
          ให้กับผู้อ่ืน 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างานและ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างานให้ผู้อ่ืน
ด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างานด้วยความ
เต็มใจ 

ไม่ช่วยเหลือพ่อ
แม่  ผู้ปกครอง
และครู 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๘.๒.๑  ดูแล  รักษา 
          สาธารณสมบัติและ 
          สิ่งแวดล้อม 
          ด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วมกิจกรรม 
          ที่เป็นประโยชน์ 
          ต่อโรงเรียน  ชุมชน 
          และสังคม 
๘.๒.๓  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ 
          แก้ปัญหา  หรือร่วม 
          สร้างสิ่งที่ดีงามของ 
          ส่วนรวมตาม 
          สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
          ด้วยความ 
          กระตือรือร้น 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน
โรงเรียน  เข้า
ร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน
โรงเรียน  เข้า
ร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน  
โรงเรียน 

ไม่สนใจดูแล  
รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อท่ี ๑  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ   
         ร้องเพลงชาติและ  
         อธิบายความหมาย 
         ของเพลงชาติ 
         ได้ถูกต้อง 
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ 
         และหน้าที่พลเมืองดี 
         ของชาติ 
๑.๑.๓ มีความสามัคคี 
         ปรองดอง 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติได้  
และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน  ให้
ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการ
ท างานกับสมาชิก
ในโรงเรียน 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติได้  
และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน  ให้
ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการ
ท างานกับสมาชิก
ในชั้นเรียน 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติได้  
และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน 

ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม  
         สนับสนุนกิจกรรม 
         ที่สร้างความสามัคคี 
         ปรองดอง  ที่เป็น 
         ประโยชน์ต่อโรงเรียน   
         ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหน  ปกป้อง   
         ยกย่องความเป็น 
         ชาติไทย 

เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง  และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทีส่ร้างความ
สามัคคีปรองดอง
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทาง 
         ศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลัก 
         ของศาสนาที่ตน 
         นับถือ 
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี 
         ของศาสนิกชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ  
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ
เป็นตัวอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาตาม
โอกาส 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นับถือ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม 
         ในการจัดกิจกรรมที่ 
         เก่ียวกับสถาบัน 
         พระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒ แสดงความส านึกใน 
         พระมหากรุณาธิคุณ 
         ของพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๓ แสดงออกซ่ึงความ 
         จงรักภักดีต่อสถาบัน 
         พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  
ชื่นชมในพระราช
กรณียกิจ  พระ
ปรีชาสามารถ
ของพระมหา-
กษัตริย์และ 
พระราชวงศ์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๒  ซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย  วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
         เป็นความจริง 
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยค านึงถึง 
         ความถูกต้อง  ละอาย 
         และเกรงกลัวต่อการ 
         กระท าผิด 
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามค าม่ัน 
         สัญญา 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ละอาย
และเกรงกลัวท่ี
จะท าความผิด  
ท าตามสัญญาที่
ตนให้ไว้กับพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซ่ือสัตย์ 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ละอาย
และเกรงกลัวท่ี
จะท าความผิด  
ท าตามสัญญาที่
ตนให้ไว้กับพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู 

ไม่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนท้ังทางกาย  วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือ 
         ผลงานของผู้อ่ืน 
         มาเป็นของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน 
         ด้วยความซ่ือตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทาง 
         ที่ไม่ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง  
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซ่ือตรง
และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
เพ่ือนด้านความ
ซ่ือสัตย์ 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง  
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซ่ือตรง 

ไม่น าสิ่งของของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง  ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซ่ือตรง 

น าสิ่งของของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตน 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๓  มีวินัย 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง   
      กฎเกณฑ์ ระเบียบ  
      ข้อบังคับของครอบครัว   
      โรงเรียนและสังคม   
      ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
๓.๒ ตรงต่อเวลาในการ 
      ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
      ในชีวิตประจ าวันและ 
      รับผิดชอบในการท างาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน
และรับผิดชอบใน
การท างานได้
ด้วยตนเอง 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันแต่
ต้องมีการเตือน
เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันแต่
ต้องมีการเตือน
เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๔  ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑  ต้ังใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๑.๑ ต้ังใจเรียน 
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความ 
         เพียรพยายามในการ 
         เรียนรู้ 
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
         การเรียนรู้ต่างๆ 

ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
ประจ า 

ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

ไม่ต้ังใจเรียน 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการเลือกใช้ส่ือ  
                  อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา 
         ความรู้จากหนังสือ   
         เอกสาร  สิ่งพิมพ์   
         สื่อเทคโนโลยี   
         แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
         ทัง้ภายในและ 
         ภายนอกโรงเรียน   
         เลือกใช้สื่อได้อย่าง 
         เหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้   
         วิเคราะห์  ตรวจสอบ 
         จากสิ่งที่เรียนรู้เพ่ือ 
         สรุปเป็นองค์ความรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ 
         ด้วยวิธีการต่างๆ  
         และน าไปใช้ใน 
         ชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึก
ความรู้  สรุปเป็น
องค์ความรู้  
น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้วย
วิธีการที่
หลากหลาย 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
มีการบันทึก
ความรู้  สรุปเป็น
องค์ความรู้  
น าเสนอและ
แลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อ่ืนได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
มีการบันทึก
ความรู้ 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

 

 

 



ข้อท่ี ๕  อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ    
         ตนเอง เช่น เงิน 
         สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
         อย่างประหยัด คุ้มค่า 
         และเก็บรักษา ดูแล 
         อย่างดี  รวมทั้งการใช้ 
         เวลาอย่างเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ 
         ส่วนรวมอย่าง 
         ประหยัด คุ้มค่า 
         และเก็บรักษา ดูแล 
         อย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ 
         ตัดสินใจด้วยความ 
         รอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและ 
         ไม่ท าให้ผู้อ่ืน 
         เดือดร้อนพร้อมให้ 
         อภัยเม่ือผู้อ่ืนกระท า 
         ผิดพลาด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล  
ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน
และไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล  
ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัดและ
คุ้มค่า 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยัด 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน 
         การท างานและการใช้ 
         ชีวิตประจ าวัน 
         บนพ้ืนฐานของความรู้   
         ข้อมูล  ข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยน 
         แปลงของสังคมและ 
         สภาพแวดล้อม   
         ยอมรับและปรับตัว 
         เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
         ได้อย่างมีความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
รับรู้การเปลี่ยน 
แปลงของครอบ-
ครัว ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว  
ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 



ข้อท่ี ๖  มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑  ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อการ 
          ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ 
          มอบหมาย 
๖.๑.๒  ต้ังใจและรับผิดชอบ 
          ในการท างาน 
          ให้ส าเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนา 
          การท างาน 
          ด้วยตนเอง 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ 

ไม่ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน  อดทน 
          ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
          และอุปสรรคในการ 
          ท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหา 
          และอุปสรรคในการ 
          ท างานให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานด้วย 
          ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  อดทน  ไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
ในการท างาน  
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  อดทน  
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  พยามยาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่ขยัน  อดทน  
ในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๗  รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๗.๑.๑  แต่งกายและมี 
          มารยาทงดงาม 
          แบบไทย   
          มีสัมมาคารวะ   
          กตัญญูกตเวที 
          ต่อผู้มีพระคุณ 
๗.๑.๒  ร่วมกิจกรรมที่ 
          เก่ียวข้องกับประเพณี 
          ศิลปะและวัฒนธรรม 
          ไทย 
๗.๑.๓  ชักชวน  แนะน าให้ 
          ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
          ขนบธรรมเนียม 
          ประเพณี  ศิลปะ 
          และวัฒนธรรมไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
แต่งกายแบบไทย  
เข้าร่วมหรือมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย  ชักชวน  
แนะน าเพ่ือนให้
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
แต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
แต่งกายแบบไทย 

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๗.๒.๑  ใช้ภาษาไทยและ 
          เลขไทยในการ 
          สื่อสารได้อย่าง 
          ถูกต้องเหมาะสม 
๗.๒.๒  ชักชวน  แนะน าให้ 
          ผู้อ่ืนเห็นคุณค่า 
          ของการใช้ภาษาไทย 
          ที่ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
แนะน าให้ผู้อ่ืน 
ใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้องเป็น
ประจ า  เป็น
แบบอย่างที่ดี
ด้านการใช้
ภาษาไทย 

ใช้ภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
แนะน าให้ผู้อ่ืน 
ใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารแนะน า
ผู้อ่ืนใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 

 



ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

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

บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่น  เข้า
ร่วมและชักชวน
คนในครอบครัว
หรือเพ่ือนและ
บุคคลอ่ืนๆ เข้า
ร่วมกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย  ใช้
ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่น  เข้า
ร่วมและชักชวน
คนในครอบครัว
หรือเพ่ือนเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย 

บอกชื่อภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย 

ไม่สนใจ 
ภูมิปัญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๘  มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง   
          ครูท างานด้วยความ 
          เต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสาท างานให้ผู้อ่ืน 
          ด้วยก าลังกาย   
          ก าลังใจและก าลัง 
          สติปัญญาด้วยความ 
          สมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของ   
          ทรัพย์สินและอ่ืนๆ  
          และช่วยแก้ปัญหา   
          หรือสร้างความสุข 
          ให้กับผู้อ่ืน 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างาน  ช่วยคิด  
ช่วยท าและ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างานและ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างานให้ผู้อ่ืน
ด้วยความเต็มใจ 

ไม่ช่วยเหลือพ่อ
แม่  ผู้ปกครอง
และครู 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๘.๒.๑  ดูแล  รักษา 
          สาธารณสมบัติและ 
          สิ่งแวดล้อม 
          ด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วมกิจกรรม 
          ที่เป็นประโยชน์ 
          ต่อโรงเรียน  ชุมชน 
          และสังคม 
๘.๒.๓  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ 
          แก้ปัญหา  หรือร่วม 
          สร้างสิ่งที่ดีงามของ 
          ส่วนรวมตาม 
          สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
          ด้วยความ 
          กระตือรือร้น 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน  
โรงเรียน  ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน  
โรงเรียน  เข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ 
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน  
โรงเรียน  เข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ 
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียน 

ไม่สนใจดูแล  
รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อท่ี ๑  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ   
         ร้องเพลงชาติและ  
         อธิบายความหมาย 
         ของเพลงชาติ 
         ได้ถูกต้อง 
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ 
         และหน้าที่พลเมืองดี 
         ของชาติ 
๑.๑.๓ มีความสามัคคี 
         ปรองดอง 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติ  และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
พลเมืองดี  ให้
ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการท า 
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติ  และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน  ให้
ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน 

ยืนตรงเม่ือได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติ  และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน  ให้
ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับ
สมาชิกในชั้น
เรียน 

ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม  
         สนับสนุนกิจกรรม 
         ที่สร้างความสามัคคี 
         ปรองดอง  ที่เป็น 
         ประโยชน์ต่อโรงเรียน   
         ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหน  ปกป้อง   
         ยกย่องความเป็น 
         ชาติไทย 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 
ที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชนและสังคม  
ชื่นชมความเป็น
ชาติไทย 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 
ที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี 

 
 
 



ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทาง 
         ศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลัก 
         ของศาสนาที่ตน 
         นับถือ 
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี 
         ของศาสนิกชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ  
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ
เป็นตัวอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาตาม
โอกาส 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นับถือ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม 
         ในการจัดกิจกรรมที่ 
         เก่ียวกับสถาบัน 
         พระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒ แสดงความส านึกใน 
         พระมหากรุณาธิคุณ 
         ของพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๓ แสดงออกซ่ึงความ 
         จงรักภักดีต่อสถาบัน 
         พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  
ชื่นชมในพระราช
กรณียกิจ  พระ
ปรีชาสามารถ
ของพระมหา-
กษัตริย์และ 
พระราชวงศ์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๒  ซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย  วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
         เป็นความจริง 
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยค านึงถึง 
         ความถูกต้อง  ละอาย 
         และเกรงกลัวต่อการ 
         กระท าผิด 
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามค าม่ัน 
         สัญญา 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ละอาย
และเกรงกลัวท่ี
จะท าความผิด  
ท าตามสัญญาที่
ตนให้ไว้กับเพ่ือน
พ่อแม่หรือ  
ผู้ปกครองและครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซ่ือสัตย์ 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ละอาย
และเกรงกลัวท่ี
จะท าความผิด  
ท าตามสัญญาที่
ตนให้ไว้กับเพ่ือน  
พ่อแม่หรือ  
ผู้ปกครองและครู 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพ่ือน  พ่อแม่  
หรือผู้ปกครอง
และครู 

ไม่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนท้ังทางกาย  วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือ 
         ผลงานของผู้อ่ืน 
         มาเป็นของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน 
         ด้วยความซ่ือตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทาง 
         ที่ไม่ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง  
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซ่ือตรง
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่
ถูกต้อง  และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
เพ่ือนด้านความ
ซ่ือสัตย์ 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง  
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซ่ือตรง
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่
ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง  
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซ่ือตรง 

น าสิ่งของของ
ผู้คนอ่ืนมาเป็น
ของตนเอง 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๓  มีวินัย 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง   
      กฎเกณฑ์ ระเบียบ  
      ข้อบังคับของครอบครัว   
      โรงเรียนและสังคม   
      ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
๓.๒ ตรงต่อเวลาในการ 
      ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
      ในชีวิตประจ าวันและ 
      รับผิดชอบในการท างาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัว
โรงเรียน  และ
สังคม  ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน  
ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน
และรับผิดชอบใน
การท างาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน
และรับผิดชอบใน
การท างาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๔  ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑  ต้ังใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๑.๑ ต้ังใจเรียน 
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความ 
         เพียรพยายามในการ 
         เรียนรู้ 
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
         การเรียนรู้ต่างๆ 

เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่ในการเรียน  
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่ในการเรียน  
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียน  เอา
ใจใส่ในการเรียน  
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
บางครั้ง 

ไม่ต้ังใจเรียน 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการเลือกใช้ส่ือ  
                  อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา 
         ความรู้จากหนังสือ   
         เอกสาร  สิ่งพิมพ์   
         สื่อเทคโนโลยี   
         แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
         ทั้งภายในและ 
         ภายนอกโรงเรียน   
         เลือกใช้สื่อได้อย่าง 
         เหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้   
         วิเคราะห์  ตรวจสอบ 
         จากสิ่งที่เรียนรู้เพ่ือ 
         สรุปเป็นองค์ความรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ 
         ด้วยวิธีการต่างๆ  
         และน าไปใช้ใน 
         ชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึก
ความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์
ความรู้  
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึก
ความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์
ความรู้  
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ  เอกสาร  
สิ่งพิมพ์  สื่อ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึก
ความรู้ 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 



ข้อท่ี ๕  อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๔.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ    
         ตนเอง เช่น เงิน 
         สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
         อย่างประหยัด คุ้มค่า 
         และเก็บรักษา ดูแล 
         อย่างดี  รวมทั้งการใช้ 
         เวลาอย่างเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ 
         ส่วนรวมอย่าง 
         ประหยัด คุ้มค่า 
         และเก็บรักษา ดูแล 
         อย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ 
         ตัดสินใจด้วยความ 
         รอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและ 
         ไม่ท าให้ผู้อ่ืน 
         เดือดร้อนพร้อมให้ 
         อภัยเม่ือผู้อ่ืนกระท า 
         ผิดพลาด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล  
ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน
และไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน  และ
ให้อภัยเม่ือผู้อ่ืน
กระท าผิดพลาด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ  
มีเหตุผล  ไม่เอา
เปรียบผู้อ่ืนและ
ไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ  
มีเหตุผล 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยัด 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน 
         การท างานและการใช้ 
         ชีวิตประจ าวัน 
         บนพ้ืนฐานของความรู้   
         ข้อมูล  ข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยน 
         แปลงของสังคมและ 
         สภาพแวดล้อม   
         ยอมรับและปรับตัว 
         เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
         ได้อย่างมีความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน  การ
ท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 
ของครอบครัว  
ชุมชน  สังคม
สภาพแวดล้อม  
และปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการ
วางแผนการเรียน  
การท างานและ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว  
ชุมชน  สังคม
และสภาพแวดล้อม 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการ
วางแผนการเรียน  
การท างานและ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว  
ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม 

ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 



ข้อท่ี ๖  มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑  ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๖.๑.๑  เอาใจใส่ต่อการ 
          ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ 
          มอบหมาย 
๖.๑.๒  ต้ังใจและรับผิดชอบ 
          ในการท างาน 
          ให้ส าเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนา 
          การท างาน 
          ด้วยตนเอง 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ 

ไม่ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๖.๒.๑  ทุ่มเทท างาน  อดทน 
          ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
          และอุปสรรคในการ 
          ท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหา 
          และอุปสรรคในการ 
          ท างานให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานด้วย 
          ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  อดทน  ไม่
ย่อท้อต่อปัญหา  
พยายาม
แก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
ท างานให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่ก าหนด  
ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  อดทน  ไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
ในการท างาน  
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน  อดทน
พยามยามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่ขยัน  อดทน  
ในการท างาน 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๗  รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๗.๑.๑  แต่งกายและมี 
          มารยาทงดงาม 
          แบบไทย   
          มีสัมมาคารวะ   
          กตัญญูกตเวที 
          ต่อผู้มีพระคุณ 
๗.๑.๒  ร่วมกิจกรรมที่ 
          เก่ียวข้องกับประเพณี 
          ศิลปะและวัฒนธรรม 
          ไทย 
๗.๑.๓  ชักชวน  แนะน าให้ 
          ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
          ขนบธรรมเนียม 
          ประเพณี  ศิลปะ 
          และวัฒนธรรมไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
แต่งกายแบบไทย
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้า
ร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย  ชักชวน  
แนะน าเพ่ือนและ
คนอ่ืนปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
แต่งกายแบบไทย
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้า
ร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ  
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
แต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๗.๒.๑  ใช้ภาษาไทยและ 
          เลขไทยในการ 
          สื่อสารได้อย่าง 
          ถูกต้องเหมาะสม 
๗.๒.๒  ชักชวน  แนะน าให้ 
          ผู้อ่ืนเห็นคุณค่า 
          ของการใช้ภาษาไทย 
          ที่ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
แนะน า  ชักชวน
ผู้อ่ืนใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้องเป็น
ประจ า  เป็น
แบบอย่างที่ดี
ด้านการใช้
ภาษาไทย 

ใช้ภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
แนะน า  ชักชวน
ผู้อ่ืนใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
แนะน าให้ผู้อ่ืน 
ใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 



ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

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

สืบค้นภูมิปัญญา
ไทย เข้าร่วมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว  เพ่ือน
และผู้อ่ืนเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย  ใช้
และแนะน าให้
เพ่ือนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน
และมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย 

สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ใน
ท้องถิ่น  เข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว  เพ่ือน
และผู้อ่ืนเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย  ใช้
และแนะน าให้
เพ่ือนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ใน
ท้องถิ่น  เข้าร่วม
กิจกรรมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพ่ือนเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย  ใช้
ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

ไม่สนใจ 
ภูมิปัญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๘  มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๘.๑.๑  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง   
          ครูท างานด้วยความ 
          เต็มใจ 
๘.๑.๒  อาสาท างานให้ผู้อ่ืน 
          ด้วยก าลังกาย   
          ก าลังใจและก าลัง 
          สติปัญญาด้วยความ 
          สมัครใจ 
๘.๑.๓  แบ่งปันสิ่งของ   
          ทรัพย์สินและอ่ืนๆ  
          และช่วยแก้ปัญหา   
          หรือสร้างความสุข 
          ให้กับผู้อ่ืน 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างาน  ช่วยคิด  
ช่วยท าและ
แบ่งปันสิ่งของ
และช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน
ด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างาน  ช่วยคิด  
ช่วยท าและ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครองและครู
ท างาน  อาสา
ท างานและ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ 

ไม่ช่วยเหลือพ่อ
แม่  ผู้ปกครอง
และครู 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 

  พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผ่าน (๐) 
๘.๒.๑  ดูแล  รักษา 
          สาธารณสมบัติและ 
          สิ่งแวดล้อม 
          ด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒  เข้าร่วมกิจกรรม 
          ที่เป็นประโยชน์ 
          ต่อโรงเรียน  ชุมชน 
          และสังคม 
๘.๒.๓  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ 
          แก้ปัญหา  หรือร่วม 
          สร้างสิ่งที่ดีงามของ 
          ส่วนรวมตาม 
          สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
          ด้วยความ 
          กระตือรือร้น 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน  
โรงเรียน  ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและ
ชุมชนด้วยความ
เต็มใจ 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน  
โรงเรียน  ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล  รักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน  
โรงเรียน  เข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ 
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ไม่สนใจดูแล  
รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

 

 



การสรุปผลการประเมิน 

 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  มีความละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน  การสัดและประเมินผลจึงต้องค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียนเม่ือได้รับการพัฒนาเป็นระยะหรือเม่ือสิ้นปีการศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้มีแนวทางการสรุปผลการประเมินที่
ชัดเจนเป็นธรรมส าหรับผู้เรียน  จึงขอเสนอแนวทางการก าหนดเกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินในแต่ละ

ขั้นตอนดังนี้ 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ 
ข้อท่ี ๑  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๓-๔ ตัวชี้วัด   

     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑-๒ ตัวชี้วัด   

     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๓.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๓ ตัวชี้วัด   
     และระดับผ่าน  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑-๒ ตัวชี้วัด   
     และตัวชี้วัดที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 
ข้อท่ี ๒  ซ่ือสัตย์สุจริต 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับดีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับผ่าน  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 

 



ข้อท่ี ๓  มีวินัย 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด  ระดับดีเยี่ยม 

ดี (๒) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด  ระดับดี 
ผ่าน (๑) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด  ระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด  ระดับไม่ผ่าน 
 
ข้อท่ี ๔  ใฝ่เรียนรู้ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับดีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับผ่าน  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 
ข้อท่ี ๕  อยู่อย่างพอเพียง 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับดีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับผ่าน  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 

 

 

 

 



ข้อท่ี ๖  มุ่งมั่นในการท างาน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับดีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับผ่าน  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 
ข้อท่ี ๗  รักความเป็นไทย 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๒-๓ ตัวชี้วัด   

     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๑ ตัวชี้วัด   

     และระดับดี  จ านวน ๒ ตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๓.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๒ ตัวชี้วัด   
     และระดับผ่าน  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับผ่าน  จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 
ข้อท่ี ๘  มีจิตสาธารณะ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับดี  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด   
     และระดับผ่าน  จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 



เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะของผู้เรียนจากคณะกรรมการ  
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม (๓) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจ านวนผู้ประเมิน 
และไม่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนผู้ประเมิน 
     และไม่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจ านวนผู้ประเมิน 
     และมีผลการประเมินส่วนที่เหลืออยู่ในระดับผ่าน 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านมากว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนผู้ประเมิน 
     และไม่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (๐) มีผลการประเมินไม่ผ่าน  จากผู้ประเมินตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป 
 
เกณฑ์การพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาคของผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (๓) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ 

และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ 

     และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ  หรือ 
๓.  ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
     และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ  หรือ 
     และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (๐) มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป 
 

เกณฑ์การพิจารณาสรุปผลการประเมินทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับการศึกษา 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม (๓) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี (๒) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ 
     และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ  หรือ 
๓.  ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
     และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (๑) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ 
     และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน      

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป 
 



การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณและสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเย่ียม (๓) ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป 

และไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดใดต่ ากว่าระดับดี 
ดี (๒) ผลการประเมินทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๗๕ 

และไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดใดต่ ากว่าระดับผ่าน 
ผ่าน (๑) ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๐๐  แต่ไม่ถึง  ๑.๗๕ 

และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
ไม่ผ่าน (๐) ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า  ๑.๐๐ 

และมีผลการประเมินบางตัวชี้วัดได้ระดับไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานผล 

 เม่ือสถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซ่ึงอาจด าเนินการได้หลายแนวทาง  เช่น  
บูรณาการในกลุ่มสารการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดเป็นโครงการหรือกิจกรรม  หรือ
ปลูกฝังโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันตามความเหมาะสมของสถานศึกษาแล้ว  คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งต้ังจากสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบต้องด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน  เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์การจบการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ  คือระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงเป็นเกณฑ์กลางการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซ่ึงก าหนดไว้ว่าผู้เรียนทุกระดับจะต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแจ้งคุณภาพของผู้ เรียนในส่วนของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลของสถานศึกษาในการก าหนดนโยบาย  วางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวิธีการดังนี้ 
 ๑.  น าผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงในแต่ละภาค
เรียน  เพ่ือสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงปร ะสงค์ของแต่ละภาคเรียน   และสรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของปีการศึกษานั้น 
 ๒.  การสรุปผลการประเมินของแต่ละปีการศึกษาให้น าผลการประเมินที่แสดงถึงพัฒนาการสุดท้าย  นั่น
คือผลการจากภาคเรียนที่ ๒ 
 ๓.  เม่ือเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละปีการศึกษา  ให้น าผลการประเมินบันทึกลงใน ปถ.๐๓ , สมุดพก , 
ใบรายงานผลการเรียน , แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือ รายงานผลแก่ผู้ที่
เก่ียวข้อง 
 ๔.  การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละระดับการศึกษา เช่น ระดับ
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ๔.๑  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พิจารณาผลการตัดสินในแต่ละชั้นปี  ถ้าผล
การประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับนั้น 
        ๔.๒  ถ้า มีกรณีที่ผลการประเมินในปีก่อนๆ ได้ระดับดี  หรือดีเยี่ยม  แต่ปีสุดท้ายของระดับ
การศึกษาได้ระดับผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นไปตามสภาพจริง  
โดยน าข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด 
 ๕.  น าผลการประเมินปีสุดท้ายของแต่ละระดับชั้นไปบันทึกลงใน ปพ.๑ 


