
 
 

 
 

 
คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 



 
ค าน า 

   เอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   จัดท าขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางให้  หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ใน
การพัฒนาและ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะ เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครู และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้รับประโยชน์และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองโลกและพลโลกได้อย่างแท้จริง 

 
                                                                                 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

                                                                                      โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 หน้า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ข้อ  ๑  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑ 
              ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ๔ 
 ข้อ  ๒  ซ่ือสัตย์สุจริต ๖ 
             ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ๘ 
ข้อ  ๓  มีวินัย ๑๐ 
             ตัวชี้วัดและการประเมินเกณฑ์ ๑๒ 
 ข้อ  ๔  ใฝ่เรียนรู้ ๑๔ 
            ตัวชี้วัดและการประเมินเกณฑ์ ๑๖ 
 ข้อ  ๕  อยู่อย่างพอเพียง ๑๘ 
            ตัวชี้วัดและการประเมินเกณฑ์ ๒๐ 
 ข้อ  ๖  มุ่งม่ันในการท างาน ๒๒ 
           ตัวช้ีวัดและการประเมินเกณฑ์ ๒๔ 
ข้อ ๗  รักความเป็นไทย ๒๖ 
           ตัวช้ีวัดและการประเมินเกณฑ์ ๒๙ 
ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ ๓๑ 
         ตัวชี้วัดและการประเมินเกณฑ์ ๓๓ 
         เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

๓๕ 

เอกสารอ้างอิง ๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อท่ี ๑   รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์                   
นิยาม 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึง่
ความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ตัวชี้วัด  
๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
๑.๒ ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย 
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ ๑.๑.๑   ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
๑.๑.๒  ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าท่ีพลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๓   มีความสามัคคี ปรองดอง 

๑.๒ ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นชาติ
ไทย 

๑.๒.๑  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒  หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตนตามหลักของศาสนา 

๑.๓.๑  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
๑.๓.๒  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๑.๓.๓   เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

๑.๔.๑   เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน 
           พระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๓  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน       

ตัวชีวั้ดที่ ๑.๑   เป็นพลเมืองดีของชาติ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑.๑.๑   ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้อง
เพลง ชาติ และอธิบา ความหมาย 
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
๑.๑.๒   ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าท่ี  
             พลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๓   มีความสามัคคีปรองดอง 

ไม่ยืนตรงเคารพธง
ชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมาย 
ของเพลงชาติได้ 
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิ และ
หน้าท่ีของนักเรียน 
และให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ 
ในการท ากิจกรรม
กับสมาชิกในช้ัน
เรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน 
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ 
และหน้าท่ีของ
นักเรียน และให้
ความร่วมมือ ร่วม
ใจ 
ในการท ากิจกรรม 
กับสมาชิกใน 
โรงเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน 
เพลงชาติ ร้อง 
เพลงชาติ และ 
อธิบายความหมาย 
ของเพลงชาติได้ 
ถูกต้อง ปฏิบัติตน 
ตามสิทธิและ 
หน้าท่ีของพลเมือง 
ดี และให้ความ 
ร่วมมือ ร่วมใจใน 
การท ากิจกรรมกับ 
สมาชิกในโรงเรียน 
และชุมชน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 
๑.๒.๑ เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุน  
กิจกรรม ท่ีสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ
โรงเรียน  ชุมชน และสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง ยกย่อง 
ความเป็นชาติไทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีสร้างควาสามัคคี 

เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 
สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมท่ี 
สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อ 
โรงเรียนและชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมท่ี 
สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และ 
เป็นประโยชน์ต่อ 
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม ช่ืนชม 
ในความเป็นชาติ 
ไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑.๓.๑  เข้าร่วมกิจกรรมทาง 
             ศาสนา ท่ีตนนับถือ 
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของ 
            ศาสนา ท่ีตนนับถือ 
๑.๓.๓  เป็นแบบอย่างท่ีดี ของ 
            ศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทาง 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ และปฏิบัติตน
ตาม หลักของ
ศาสนาตาม 
โอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือและปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนา อย่าง
สม่ าเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนาท่ีตน 
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลัก ของ
ศาสนาอย่าง 
สม่ าเสมอ และ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
ของศาสนิกชน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม 
            ในการจัดกิจกรรมท่ี   
             เกี่ยวกับสถาบัน 
             พระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒ แสดงความส านึกใน 
             พระมหากรุณาธิคุณ
ของ 
             พระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความ 
             จงรักภักดี ต่อสถาบัน 
             พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วม 
กิจกรรมท่ี 
เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 
เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์
ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมท่ี 
เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์
ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมท่ี 
เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์
ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 
ช่ืนชมในพระราช- 
กรณียกิจ   
พระปรีชาสามารถ 
ของพระมหา 
กษัตริย์  และ 
พระราชวงศ์ 

 

หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งท่ีประเมิน 
๒. ให้น าผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบันทึกในตังช้ีวัดท่ี  ๑.๑ – ๑.๔ 
๓.  สรุปรายตัวชี้วัด 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดับคุณภาพ ผ่าน  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (๐) 
 
 
 



๔. สรุปผลการประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๓ –๔ ตัวชี้วัด และไม่มี
ตัวชี้วัดใด ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ดี 

ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๑–๒ ตัวชี้วัด ละไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ  

๒. ได้ผลการประเมินระดับ ดี ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๓. ได้ผลการประเมิน ต้ังแต่ระดับดี เป็นต้นไป จ านวน  ๓ ตัวชี้วัด 

และ ระดับผ่าน  จ านวน ๑ ตัวชี้วดั 
ผ่าน (๑)    ๑.  ได้ผลการประเมินระดับ ผ่าน ทุกตัวช้ีวัด หรือ 

   ๒.  ได้ผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ – ๒ ตัวชี้วัด 
          และตัวชี้วัดท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (๐)   ได้ผลการประเมินระดับ ไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ ตัวช้ีวัดข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๒ ซื่อสัตย์สุจริต                        
นิยาม 

ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรงตามความ
เป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต คือ ผู้ท่ีประพฤติตรงตามความเป็นจริงท้ังทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
 

ตัวชี้วัด  
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๒.๑   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง 
         ท้ังทางกาย วาจา  ใจ 

๒.๑.๑ ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง 
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอาย 
              และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

๒.๒ ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อผู้อื่น 
         ท้ังทางกายวาจา ใจ 

๒.๒.๑ ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผู้อื่น 
               มาเป็นของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน      
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 

๒.๑.๑  ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ 
               เป็นจริง 
๒.๑.๒  ปฏิบัติตนโดย ค านึงถึง 
               ความถูกต้อง ละอาย 
               และเกรงกลัวต่อการ 
               กระท าผิด 
๒.๑.๓  ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

ไม่ให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้อง และ 
เป็นจริง 

ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และเป็นจริง 
ปฏิบัติในส่ิง 
ท่ีถูกต้อง ท าตาม 
สัญญาท่ีตนให้ไว้
กับเพื่อน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง 
และครู 

ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
และเป็นจริง 
ปฏิบัติในส่ิงท่ี
ถูกต้องท าตาม
สัญญาท่ีตน 
ให้ไว้กับเพื่อน 
พ่อแม ่หรือ 
ผู้ปกครอง และครู 
ละอายและเกรง
กลัวที่จะท า
ความผิด 

ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
และเป็นจริง 
ปฏิบัติในส่ิงท่ี 
ถูกต้อง ท าตาม 
สัญญาท่ีตนให้ไว้ 
กับเพื่อน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง 
และครู ละอายและ
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด เป็น 
แบบอย่างท่ีดีด้าน 
ความซื่อสัตย์ 

 
 



ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 

๒.๒.๑ ไม่น าส่ิงของหรือ 
             ผลงานของผู้อื่นมาเป็น  
            ของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น 
             ด้วยความซื่อตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางท่ี 
             ไม่ถูกต้อง 

น าส่ิงของของคน
อื่นมา เป็นของ
ตนเอง 

ไม่น าส่ิงของ และ 
ผลงานของผู้อื่นมา 
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติ ตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง 

ไม่น าส่ิงของ และ 
ผลงานของผู้อื่นมา 
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น 
ด้วยความซื่อตรง 
ไม่หาประโยชน ์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

ไม่น าส่ิงของ และ 
ผลงานของผู้อื่นมา 
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น 
ด้วยความซื่อตรง 
ไม่หาประโยชน ์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
และเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดีแก่เพื่อนด้าน 
ความซื่อสัตย์ 

 
หมายเหตุ 

๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งท่ีประเมิน 
๒. ให้น าผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบันทึกในตังช้ีวัดท่ี  ๒.๑ – ๒.๒ 
๓.  สรุปรายตัวชี้วัด 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดับคุณภาพ ผ่าน  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมทุกตัวช้ีวัด 
ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี 

       จ านวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ตัวชี้วัด และ 
       ระดับผ่าน จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐)   ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 
 

 
 
 
 



ข้อท่ี ๓ มีวินัย            
นิยาม 

มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ท่ีปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
 
ตัวชี้วัด  

๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๓.๑ ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ  
             ข้อบังคับ ของครอบครัวโรงเรียนและ
สังคม  
        ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
        ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการ 
             ท างาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน      

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

๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม  ข้อตกลง     
           กฎเกณฑ์  ระเบียบ  
          ข้อบังคับของครอบครัว   
          โรงเรียนและสังคม   
           ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการ 
          ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน 
          ชีวิตประจ าวัน และ 
         รับผิดชอบในการท างาน 

ไม่ปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ 
ครอบครัวและ 
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ 
ครอบครัวและ 
โรงเรียน ตรงต่อ 
เวลาในการปฏิบัติ 
กิจกรรมต่าง ๆ ใน 
ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ 
ครอบครัว 
โรงเรียน และ 
สังคม ไม่ละเมิด 
สิทธิของผู้อื่น 
ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน 
การท างาน 

 



หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งท่ีประเมิน 
๒. ให้น าผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบันทึกในตังช้ีวัดท่ี  ๓.๑ 
๓.  สรุปรายตัวชี้วัด 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดับคุณภาพ ผ่าน  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (๓) ได้ผลการประเมินตัวช้ีวัด ระดับดีเย่ียม 
ดี (๒) ได้ผลการประเมินตัวช้ีวัด ระดับดี 

ผ่าน (๑) ได้ผลการประเมินตัวช้ีวัด ระดับผ่าน 
ไม่ผ่าน (๐)   ได้ผลการประเมินตัวช้ีวัด ระดับไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๔ ใฝ่เรียนรู ้           
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการ
เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห ์สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวชี้วัด  

๔.๑ ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้ส่ือ

อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๔.๑ ต้ังใจ เพียรพยายาม ในการเรียน    
         และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔.๑.๑ ต้ังใจเรียน 
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู ้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

๔.๒ แสวงหาความรู้จากท้ังภายใน  
          และภายนอกโรงเรียน ด้วยการ 
          เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม สรุป 
          เป็นองค์ความรู้ และสามารถ 
          น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ์   
              ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และ 
             ภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้  
              สรุปเป็นองค์ความรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปล่ียนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ 
              ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน      

 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๔.๑.๑   ต้ังใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใส่และมีความ

เพียรพยายาม ในการ
เรียนรู ้

๔.๑.๓  สนใจเข้าร่วม กิจกรรม 
             การเรียนรู้ต่าง ๆ 

ไม่ต้ังใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน มี
ส่วนร่วมใน 
การเรียนรู ้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู ้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง
ภายใน และภาย นอก
โรงเรียนเป็นประจ า 

 

 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือก ใช ้
สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเปน็องค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิต ประจ าวนัได้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้  
            จากหนังสือ เอกสาร     
          ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี 
          ต่างๆแหล่งเรียนรู้ท้ัง  
          ภายใน และภายนอก 
          โรงเรียน และ เลือกใช้
ส่ือ  
         ได้ อย่างเหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้วิเคราะห์ 
            ข้อมูลจากส่ิงท่ีเรียนรู้ 
            สรุปเป็น องค์ความรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วย 
           วิธีการต่าง ๆและ 
           น าไปใช้ใน  
           ชีวิตประจ าวัน 

ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ 

ศึกษาค้นคว้าความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
แหล่ง เรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภาย นอก
โรงเรียนเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม และมี
การบันทึกความรู้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศแหล่ง 
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
และเลือกใช้สื่อได้ 
อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
เป็นองค์ความรู ้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่นได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา 
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภาย นอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีการ 
บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองคค์วามรู้ 
และแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลาก หลาย และ
น าไป ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งท่ีประเมิน 
๒. ให้น าผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบันทึกในตังช้ีวัดท่ี  ๔.๑ – ๔.๒ 
๓.  สรุปรายตัวชี้วัด 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดับคุณภาพ ผ่าน  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมทุกตัวช้ีวัด 
ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี 

       จ านวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมนิต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ตัวชี้วัด และ 
       ระดับผ่าน จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐)   ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๕ อยู่อย่างพอเพียง          
นิยาม 

อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่าง พอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้ที่อยู่อย่างพอเพยีง คือ ผู้ท่ีด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเส่ียง
และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

 

ตัวชี้วัด  
๕.๑. ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๕.๑  ด าเนินชีวิตอย่าง พอประมาณ 
         มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เครื่องใช้ 
ฯลฯ    
            อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
รวมทั้ง 
            การใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและ 
             เก็บรักษาดูแลอย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อม
ให้ 
            อภัยเมื่อผู้อื่น กระท าผิดพลาด 

๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว 
        เพื่ออยู่ใน สังคมได้อย่างมี 
ความสุข 

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การท างานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
             บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม  
             ยอมรับและ ปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มี 
             ความสุข 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน                

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

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง   
  เช่น เงิน ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บ 
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้
เวลา อย่างเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวม  
อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บ
รักษา ดูแล อย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจ 
ด้วยความรอบคอบมีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม ่
            ท าให้ผู้อื่น เดือดร้อน 
            พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น 
            กระท าผิดพลาด 

ใช้เงินและของใช้ 
ส่วนตัวอย่างไม ่
ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สินของ 
ตนเอง และ
ทรัพยากร 
ของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี 
รอบคอบมีเหตุผล 

ใช้ทรัพย์สินของ 
ตนเอง  และ
ทรัพยากร 
ของส่วนรวม 
อย่างประหยัด 
คุ้มค่า เก็บรักษา 
ดูแลอย่างดี 
รอบคอบมีเหตุผล 
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
และไม่ท าให้ผู้อื่น 
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ 
ตนเอง และ 
ทรัพยากรของ 
ส่วนรวม อย่าง 
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล 
อย่างดี รอบคอบ 
มีเหตุผล ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น 
ไม่ท าให้ผู้อื่น 
เดือดร้อน และให้ 
อภัยเมื่อผู้อื่น 
กระท าผิดพลาด 

 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๕.๒.๑  วางแผนการเรียน  
             การท างานและการใช้ 
             ชีวิตประจ าวันบน
พื้นฐานของความรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการ เปล่ียนแปลง 
             ของสังคม และสภาพ  
             แวดล้อมยอมรับ และ 
             ปรับตัวเพื่ออยู่ ร่วมกับ  
             ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 

ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้ 
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ในการ
วางแผนการเรียน 
การท างานและใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
รับรู้การเปล่ียน 
แปลง ของ
ครอบครัว ชุมชน 
และภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน 
การท างาน และใช้
ในชีวิตประจ า วัน 
ยอมรับการ 
เปล่ียนแปลงของ 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและ 
สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง 
แผนการเรียนการ
ท างานและใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน
ยอมรับ การ
เปล่ียนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม สภาพ 
แวดล้อม และ
ปรับตัวอยู่ ร่วม 
กับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 
   

 
 
 



หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งท่ีประเมิน 
๒. ให้น าผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบันทึกในตังช้ีวัดท่ี  ๕.๑ – ๕.๒ 
๓.  สรุปรายตัวชี้วัด 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดับคุณภาพ ผ่าน  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมทุกตัวช้ีวัด 
ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี 

จ านวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด หรือ 

ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 
และระดับผ่าน จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐)   ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัด ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อท่ี ๖ มุ่งมั่นในการท างาน          
นิยาม 

มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจและรับผิดชอบ ในการท าหน้าท่ี
การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน คือ ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีท่ี ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให ้ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 
 
 



ตัวชี้วัด  
๖.๑ ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน 
๖.๒ ท างานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๖.๑  ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน 
 

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
๖.๑.๒ ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

๖.๒ ท างานด้วย ความเพียรพยายาม และ  
          อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

๖.๒.๑ ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
           ในการท างาน 
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓ ช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

เกณฑ์การให้คะแนน        

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการ ปฏิบัติ 
           หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
๖.๑.๒ ต้ังใจและรับผิดชอบ  
           ในการท างานให้ ส าเร็จ 
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการ 
           ท างานด้วยตนเอง 

ไม่ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน 

ต้ังใจและรับผิด 
ชอบ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี 
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุง การ
ท างานให้ดีขึ้น 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ 
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุง และ
พัฒนาการ 
ท างานให้ดีขึ้น 

ต้ังใจและ 
รับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี 
ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ 
พัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ท างานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๒.๑  ทุ่มเทท างานอดทน  
            ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ 
             อุปสรรคในการท างาน 
๖.๒.๒  พยายามแก้ปัญหา 
              และอุปสรรคใน 
              การท างานให้ส าเร็จ 
๖.๒.๓ ช่ืนชมผลงานด้วย 
             ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายาม ให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และ 
ช่ืนชม ผลงานด้วย
ความ 
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายาม ให้งาน
ส าเร็จตาม 
เป้าหมาย ไม่ย่อ
ท้อ  ต่อปัญหาใน
การท างาน และ
ช่ืนชม ผลงานด้วย
ความ 
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ 
ขยันอดทน และ 
พยายามให้งาน 
ส าเร็จตาม 
เป้าหมายภายใน 
เวลาท่ีก าหนด 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
แก้ปัญหาอุปสรรค 
ในการท างาน 
และ ช่ืนชมผลงาน
ด้วย 
ความภาคภูมิใจ 



หมายเหตุ 
๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งท่ีประเมิน 
๒. ให้น าผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบันทึกในตังช้ีวัดท่ี  ๖.๑ – ๖.๒ 
๓.  สรุปรายตัวชี้วัด 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดับคุณภาพ ผ่าน  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมทุกตัวช้ีวัด 
ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี 

จ านวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด หรือ 

ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 
และระดับผ่าน จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐)   ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัด ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อท่ี ๗ รักความเป็นไทย          
นิยาม 

รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรกัษ ์สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์สืบทอด 
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทย
ในการส่ือสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด  
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๓ อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญู
กตเวที 

 

๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

๗.๑.๓ ชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

๗.๒.๒ ชักชวน แนะน า ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง 

๗.๓ อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 

๗.๓.๑ น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
๗.๓.๓ แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน                        
 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๗.๑.๑ แต่งกายและมี มารยาท
งดงามแบบไทย มีสัมมา 

           คารวะ กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้ม ี

           พระคุณ 
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง กับ

ประเพณี ศิลปะ 
           และวัฒนธรรมไทย 
๗.๑.๓ ชักชวน แนะน าให้ 
            ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

ขนบธรรมเนียม 
           ประเพณี ศิลปะ และ      
           วัฒนธรรมไทย 

ไม่มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี 
มารยาทแบบไทย 
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ และแต่ง
กายแบบไทย เข้า
ร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง กับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี 
มารยาทแบบไทย 
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ และ
แต่งกายแบบไทย
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ เข้า
ร่วมหรือมีส่วน
ร่วม ในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี 
มารยาทแบบไทย 
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้ 
มีพระคุณ แต่งกาย 
แบบไทยด้วยความ 
ภาคภูมิใจ เข้าร่วม 
หรือมีส่วนร่วม ใน 
การจัดกิจกรรมท่ี 
เกี่ยวข้องกับ 
ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
ไทย ชักชวน 
แนะน าเพื่อนและ 
คนอื่นปฏิบัติตาม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยใน
การส่ือสารได้อย่าง 

              ถูกต้องเหมาะสม 
๗.๒.๒ ชักชวน แนะน า 
             ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ

การใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย 
เลขไทย ในการ 
ส่ือสารได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และ 
แนะน าให้ผู้อื่นใช้ 
ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย 
เลขไทยในการ 
ส่ือสารได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และ 
แนะน า ชักชวนให้ 
ผู้อื่นใช้ภาษาไทย
ท่ี 
ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย 
เลขไทยในการ 
ส่ือสารได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และ 
แนะน า ชักชวน 
ให้ผู้อื่นใช้ 
ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง เป็น
ประจ า เป็น 
แบบอย่างท่ีดีด้าน 
การใช้ภาษาไทย 

 

 
 
 



ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๗.๓.๑ น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้
เหมาะสมในวิถีชีวิต 

๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย 

๗.๓.๓ แนะน า มีส่วนร่วมในการ
สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิ
ปัญญาไทย 

สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยท่ีใช้ในท้องถิ่น 
เข้าร่วม และ
ชักชวน 
คนในครอบครัว
หรือ เพื่อนเข้าร่วม 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
กับภูมิปัญญาไทย 
และใช้ภูมิปัญญา
ไทยในชีวิต 
ประจ าวัน 

สืบค้นภูมิปัญญา
ไทย ท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่น เข้า 
ร่วมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน
และผู้อื่นเข้าร่วม 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาไทย 
ใช้ 
และแนะน าให้
เพื่อน ใช้ภูมิปัญญา
ไทยใน 
ชีวิตประจ าวัน 

สืบค้นภูมิปัญญา 
ไทย เข้าร่วมและ 
ชักชวนคนใน 
ครอบครัว เพื่อน 
และผู้อื่นเข้าร่วม 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
กับภูมิปัญญาไทย 
ใช้และแนะน า 
ให้เพื่อนใช้ 
ภูมิปัญญาไทย 
ในชีวิตประจ าวัน 
และมีส่วนร่วมใน 
การสืบทอด 
ภูมิปัญญาไทย 

 
หมายเหตุ 

๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งท่ีประเมิน 
๒. ให้น าผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบันทึกในตังช้ีวัดท่ี  ๗.๑ – ๗.๓ 
๓. สรุปรายตัวชี้วัด 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดับคุณภาพ ผ่าน  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (๐) 

๕. สรุปผลการประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๒-๓ ตัวชี้วัด  
และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี 
จ านวน ๒ ตัวชี้วัด หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๒ ตัวชี้วัด  

และระดับผ่าน จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 
ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 
 และระดับผ่านจ านวน ๒ ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (๐)   ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป 



ข้อท่ี ๘ มีจิตสาธารณะ          
นิยาม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ สถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ท่ีมีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุข ส่วนตนเพื่อท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ท่ีมีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ด้วย
แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม ให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังส่ิง
ตอบแทน 

 
ตัวชี้วัด  

๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
๘.๑.๒ อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และ

ก าลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน 
๘.๑.๓ แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ

สร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๘.๒.๑ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและส่ิงแวดล้อม 

 ด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและ

สังคม 
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงาม

ของส่วนรวม ตาม สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน               
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อืน่ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครู

ท างาน ด้วยความเต็มใจ 
๘.๑.๒ อาสาท างานให้ผู้อื่น      

ด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และ     
ก าลังสติปัญญาด้วยความ 

          สมัครใจ 
๘.๑.๓ แบ่งปันส่ิงของทรัพย์สิน

และอื่นๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น 

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
และครูท างาน 
อาสาท างาน และ 
แบ่งปันส่ิงของให้ 
ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
และครูท างาน 
อาสา ท างาน ช่วย
คิด ช่วยท า และ
แบ่งปัน 
ส่ิงของให้ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู 
ท างาน อาสา 
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า แบ่งปัน 
ส่ิงของ และช่วย 
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น 
ด้วยความเต็มใจ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๘.๒.๑ ดูแล รักษา สาธารณสมบัติ 
และ ส่ิงแวดล้อมด้วยความ
เต็มใจ 

๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ี
ดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วย
ความกระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแลรักษา 
ทรัพย์สมบัติและ 
ส่ิงแวดล้อมของ 
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์ 
สมบัติส่ิงแวดล้อม 
ของห้องเรียน 
โรงเรียน และเข้า 
ร่วมกิจกรรมเพื่อ 
สังคมและสา
ธารณ ประโยชน์ 
ของโรงเรียนด้วย 
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์ 
สมบัติส่ิงแวดล้อม 
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อ 
สังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 
ของโรงเรียนด้วย 
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์ 
สมบัติส่ิงแวดล้อม 
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม 
กิจกรรมเพื่อ 
สังคม และ
สาธารณประโยชน์ 
ของโรงเรียนและ 
ชุมชนด้วย 
ความเต็มใจ 

 
หมายเหตุ 

๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครั้งท่ีประเมิน 
๒. ให้น าผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีมาบันทึกในตังช้ีวัดท่ี  ๘.๑ – ๘.๒ 
๓.  สรุปรายตัวชี้วัด 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดับคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดับคุณภาพ ผ่าน  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน  (๐) 
 
 



๔. สรุปผลการประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมทุกตัวช้ีวัด 
ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี 

จ านวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด หรือ 

ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ตัวชี้วัด 
และระดับผ่าน จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด 

ไม่ผ่าน (๐)   ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ ตัวชี้วัด ขึ้นไป 
 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม  (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และ 

      ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
ดี (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะและ 

      ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ 
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน ๕-๗ คุณลักษณะ 
       และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ 
       และคุณลักษณะท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป 
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