คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสาหรับครูผู้สอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ อั น พึ ง
ประสงค์ของผู้เรีย นไว้ 8 ประการ คื อ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่
เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝัง
และพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสาหรับการดารงชีวิตในสังคม ซึ่งการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบท
ของโรงเรียน ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพื่อนามาประเมิน
และตัดสินผล กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดทาคู่มือ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นไปในรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน และ
ส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ กาหนด ดังนั้นในคู่มือฉบับนี้
คุณครูผู้สอนต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ข้อ อย่างละเอียดและ
เข้าใจ
2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ข้อ ตามสภาพจริง (รูปแบบการ
ประเมินใช้ตามสภาพจริงตามบริบทงานของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเป็นหลัก) ตามตัวชี้วัดของแต่ละข้อใน
คู่มือฯ
3. การให้ และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละข้อตามตัวชี้วัด ให้กรอกเป็น
ตัวเลข ระดับ 0, 1, 2 และ 3 ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ระดับดี
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ระดับผ่าน
ระดับคุณภาพ 0 หมายถึง ระดับไม่ผ่าน
4. สรุปคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ เป็นคะแนนเฉลี่ย
และใช้เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้
คะแนน 2.5 - 3.0 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (3)
คะแนน 1.5 - 2.4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี (2)
คะแนน 1.0 - 1.4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ผ่าน (1)
คะแนน
0 - 0.9 หมายถึง ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน (0)
หมายเหตุ นักเรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 1 ขึ้นไปทุกข้อ
จึงจะอนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. คุณครูผู้สอนตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ตัวอักษร ผ
หมายถึง ผ่านการประเมิน ด้วยปากกาหมึกสีน้าเงินหรือหมึกสีดา และ มผ หมายถึง ไม่ผ่าน
การประเมิน ด้วยปากกาหมึกสีแดง
6. คุณครูผู้สอนลงลายมือชื่อในแบบประเมินให้เรียบร้อยทุกระดับชั้นที่มีการประเมิน และนาผล
การประเมินลงบันทึกใน แบบ ปพ.5 ให้เรียบร้อย
7. คุณครูผู้สอน ส่งแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่ประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเพื่อลงลายมือชื่อ
8. ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ส่งแบบประเมินฯ
ที่ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อานวยการโรงเรียนลงลายมือชื่ออนุมัติผลการประเมินเป็น
ลาดับต่อไป
นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นิยาม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธารง
ไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
1.1เป็นพลเมืองดีของชาติ
1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง
1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ
1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง
1.2ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
1.3ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา
1.4เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

พฤติกรรมบ่งชี้
1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
1.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
1.4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
1.4.2 แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตาม ข้อ 1.1 – 1.4 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
หน้า เสาธง หรือ
หน้าเสาธงร้อยละ หน้าเสาธงร้อยละ หน้าเสาธงร้อยละ
เข้าร่วมกิจกรรม
50 - 59
60 - 79
80 ขึ้นไป
ต่ากว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ ข้อมูลนี้ได้รับจากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (งานบุคคล)
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต
นิยาม
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึด
หลักความจริง ความถูกต้องในการดาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็น
2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
จริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการ
กระทาผิด
2.1.3 ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็น
2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
จริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 2.1 – 2.2 ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
มีพฤติกรรมนา
ไม่นาสิ่งของและ ไม่นาสิ่งของและ
สิ่งของและผลงาน
ผลงานของผู้อื่นมา ผลงานของผู้อื่นมา
ของผู้อื่นมาเป็นของ เป็นของตนเอง
เป็นของตนเอง
ตนเอง
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

ดีเยี่ยม (3)
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง
ไม่นาสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์

ข้อที่ 3 มีวินัย
นิยาม
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ผู้มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 3.1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
โรงเรียน และสังคม
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และ
รับผิดชอบในการทางาน
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผา่ น (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 3.1
ไม่ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ
ของโรงเรียน ตรง ของ ตรงต่อเวลา
ต่อเวลาในการ
ในการปฏิบัติ
ปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ทางาน

ดีเยี่ยม (3)
-ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น
-ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
และรับผิดชอบใน
การทางาน

ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้
นิยาม
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เผยแพร่ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 4.1 – 4.2
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น เรียนรู้ต่างๆ
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยีย่ ม (3)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง
นิยาม
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกัน
ความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
5.1 ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พฤติกรรมบ่งชี้
5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นกระทาผิดพลาด
5.2.1 วางแผนการเรียน การทางาน และการใช้ชีวิตประจาวันบน
พื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 5.1 – 5.2
ใช้เงินและของใช้ ใช้ทรัพย์สินของ
ใช้ทรัพย์สินของ
ส่วนตัวและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ส่วนรวมอย่างไม่ ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
ประหยัด
ส่วนรวมอย่าง
ส่วนรวมอย่าง
ไม่มีการวาง
ประหยัด คุ้มค่า
ประหยัด คุ้มค่า
แผนการเรียนและ เก็บรักษาดูแล
เก็บรักษาดูแล
การใช้
อย่างดี
อย่างดี ไม่เอา
ชีวิตประจาวัน
เปรียบผู้อื่น
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ วาง
แผนการเรียน และ
การทางาน

ดีเยี่ยม (3)
ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น และไม่
ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ วาง
แผนการเรียน การ
ทางาน และใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทางาน
นิยาม
มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทา
หน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ที่มุ่งมั่นในการทางาน คือ ผู้ที่มลี ักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่กาหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน

พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้แล้วเสร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้วยตนเอง
6.2 ทางานด้วยความเพียรพยายาม 6.2.1 ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
และอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตาม
6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้แล้วเสร็จ
เป้าหมาย
6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 6.1 – 6.2
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
หน้าที่การงาน รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ
สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นภายในเวลา
ที่กาหนด

ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย
นิยาม
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์
สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบ
ทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญญูกตเวที

พฤติกรรมบ่งชี้
7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
7.1.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
7.1.3 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยใน 7.2.1.ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 7.2.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา 7.3.1 นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
ไทย
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
7.3.3 แนะนา มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 7.1 – 7.3 ไม่มีสัมมาคารวะต่อ มีสัมมาคารวะต่อ มีสัมมาคารวะต่อ
ครูอาจารย์
ครูอาจารย์
ครูอาจารย์
ใช้ภาษาไทย เลข ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ไทยในการสื่อสาร มารยาทแบบไทย
ได้ถูกต้อง
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

ดีเยี่ยม (3)
มีสัมมาคารวะ ต่อ
ครูอาจารย์
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย
และมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย

ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้วยความเต็มใจ
และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 8.1.2 อาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อื่น
8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ 8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
สังคม
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามข้อ 8.1 – 8.2 เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ากว่า
รับผิดชอบ ร้อยละ รับผิดชอบ ร้อยละ รับผิดชอบ ร้อยละ
ร้อยละ 50
50 - 59
60 - 79
80 ขึ้นไป
หมายเหตุ ข้อมูลนี้ได้รับจากงานดูแลเขตพื้นที่ของโรงเรียน (กลุ่มบริหารทั่วไป)

