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ค าน า 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ผลการประเมินการอ่าน       

คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ผู้เรียนต้องมี
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจนตามวัย  สอดคล้องกับ
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน 
โดยบูรณาการไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และหรือการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จึงได้ก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและหลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับต่อไป 

 

 

                                                               งานวดัผลและประเมินผล 
          กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนส าหรับครูผู้สอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง 2563) 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 
ในปัจจุบันปัญหาของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วย

ความรวดเร็วในการใช้ชีวิต  รวมทั้งการรับข่าวสารข้อมูลทางโลกออนไลน์ ที่ขาดการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ใน
ข้อมูลข่าวสารนั้นจนเกิดการสื่อสารที่ขาดความเข้าใจที่ชัดเจน น าไปสู่การถ่ายทอดที่ขาดประสิทธิภาพ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางด้านทักษะการอ่าน แล้วสามารถน าไปสู่กระบวนการคิดทั้งในมิติของการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เพ่ือให้สารที่ได้รับจากการอ่านเกิดการตกผลึก  มีเหตุผลประกอบ
จนสามารถน าไปเขียน หรือเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักการเชิงตรรกะ  
 
ความหมาย 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน จาก
หนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ เพ่ือหาความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เพ่ือความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้ แล้ว
น ามาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่อ่าน น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาใน
เรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง  มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการ
น าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น 
 
หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

1. ประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและประเมินเพ่ือการตัดสินการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา 
ระดับต่าง ๆ 

2. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซ่ึงความสามารถดังกล่าวอย่าง 
เต็มตามศักยภาพและความเชื่อมั่นจากการประเมินที่ได้ 

3. การก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมิน    
ที่ก าหนด 

4. ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
5. การสรุปผลการประเมินเพ่ือรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน     

คิดวิเคราะห์และเขียน เป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน  
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รูปแบบประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะต้อง
ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้น  และผ่าน
การศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งถือเป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่จะช่วยผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดย
สถานศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบในการประเมินไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของโรงเรียน ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2554:45-46) 
 
รูปแบบที่ 1 การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนร่วมกับการ  

ประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 สถานศึกษาส ารวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
มีอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้น าเข้าไปบูรณาการในหน่วยการ
เรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ของรายวิชานั้น เมื่อน าหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผลการประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นผลงานในรายวิชานั้น  นับเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนด้วย  หากมีการวางแผนก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละปี (ระดับประถมศึกษา) 
แต่ละภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษา) ให้มีการกระจายตัวชี้วัดลงทุกรายวิชา ในสัดส่วนที่เพียงพอและมีผลงาน
ปรากฏชัดเจน เป็นตัวแทนความสามารถในการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ได้ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด  แล้วน าผลการประเมินทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการ
ประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน รายปี/รายภาค โดยอาศัยค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐาน
นิยม (Mode)  หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น    
 
รูปแบบท่ี  2   การใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน   
 สถานศึกษาสามารถท่ีจะสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมินความสามารถการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมั่นใจใน
ความเที่ยงตรง (Validity) ความยุติธรรม (Fair) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบทดสอบนั้นๆ ที่จะ
น ามาประเมินกับผู้เรียนทุกคน  หรือติดต่อขอใช้บริการแบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานที่ให้บริการ
แบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เช่น ส านักทดสอบทาง
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 
 
 
 



3 
 

รูปแบบท่ี 3   การก าหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนให้ 
                  ผู้เรียนปฏิบัติโดยเฉพาะ 
 ศึกษาตัวชี้วัด  ขอบเขต  เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ 
การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล
หรือการมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็นรายงาน  เกี่ยวกับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
การเขียนหรือรวบรวมและน าเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน  เพ่ือประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน
หนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วน ามาคิดสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจ  สามารถ
คิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่าน น าไปสู่การสังเคราะห์ สร้างสรรค์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
และถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการเขียนสื่อความที่สะท้อนถึงสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า  เช่น โครงการ
รักอ่าน รักการเขียน  เป็นต้น   
 
รูปแบบท่ี  4   การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ร่วมกับ 
                  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ศึกษาตัวชี้วัด  ขอบเขต  เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วบูรณาการเข้ากับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  น าแผนการจัดกิจกรรม
ไปสู่การปฏิบัติ  และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ได้เรียนรู้  ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนตามกิจกรรม  นับเป็นผลการประเมินที่น าข้อมูลมา
ตัดสินผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนได้  โดยน าไปเทียบกับเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน 
(Rubric) ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
 
การประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นการแสดงความสามารถในภาพรวมที่ต่อเนื่องกัน  โดยเริ่มด้วย
การอ่าน  การคิดวิเคราะห์จากสาระที่อ่าน  และเขียนสะท้อนความคิดที่ได้จากการอ่าน  ดังนั้น  จึงเป็นหน้าที่
ของครูที่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้วิธีการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย   สามารถคิดวิเคราะห์
เรื่องท่ีอ่าน  และน ามาเขียนสื่อความให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้   ดังนั้น  ถ้าครูต้องการทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนตามตัวชี้วัดของแต่ละระดับชั้นหรือไม่  จ าเป็นจะต้องประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการเขียน  เพราะผลงานการเขียนจะเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ปรากฏให้เห็นโดยค านึงถึงประเด็นส าคัญ
ดังนี้  

1. การก าหนดลักษณะภาระงาน   สื่อที่ครูก าหนดหรือให้ผู้เรียนเลือกอ่านต้องเป็นสื่อที่สอดคล้องกับ
ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น  การก าหนดเงื่อนไขของภาระงานต้องตรงประเด็นการ
ตรวจสอบ และการใช้ประเด็นค าถามต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ   ความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองด้วยการเขียน  



4 
 

2. วิธีการและเครื่องมือประเมิน  เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
เพ่ือประเมิน  โดยการพูดคุย ถาม ตอบปากเปล่า  การตรวจผลงาน หรือการทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 

3. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนา
และดูความก้าวหน้า  ปัญหาอุปสรรคในการเรียนของผู้เรียน  โดยเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
(Assessment  for Learning)  มากกว่าการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน  (Assessment  of  Learning)   

ในการประเมินผลงานการเขียนครูต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับภาระ
งาน และครอบคลุมตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 

ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  

ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และหรือสื่อประเภทต่างๆ  ที่ให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์และมี

ประเด็นให้คิดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านนิยาย เรื่องสั้น 
นิทาน นิยายปรัมปรา 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย 
2. สามารถจับประเด็นส าคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน 
3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ 
5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 

 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  4 – 5 ตัวชี้วัด  และไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  1 – 3 ตัวชี้วัด  และไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  4 ตัวชี้วัด  และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน  หรือ  
3. ได้ผลการประเมินระดับด ี จ านวน 5 ตัวชี้วัด  และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน   



5 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับด ี จ านวน 1 – 2 ตัวชี้วัด  และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน   
2. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน  5 ตัวชีว้ัด  และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัด   
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  
ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และหรือสื่อประเภทต่างๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ที่เอ้ือ

ให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดโดยการเขียนเป็นความเรียง
เชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยค าภาษาที่ถูกต้องชัดเจน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทร
พจน์ ค าแนะน า ค าเตือน 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1. สามารถอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่างๆ 
2. สามารถจับประเด็นส าคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน 
3. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน 
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ  ความคิดเห็น  คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 

 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  4 – 5 ตัวชี้วัด  และไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  1 – 3 ตัวชี้วัด  และไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 ตัวชี้วัด  และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน  หรือ  
3. ได้ผลการประเมินระดับด ี จ านวน 5 ตัวชี้วัด  และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน   

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับด ี จ านวน 1 – 2 ตัวชี้วัด  และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน   
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

2. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน  5 ตัวชีว้ัด  และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัด   
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียนเพ่ือเลื่อนชั้น และจบ
การศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
สถานศึกษาก าหนด การตัดสินผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วนการตัดสินการจบ
ระดับการศึกษา ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา  
 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็น  4 ระดับ คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน และไม่ผ่าน  
 

คุณภาพ ความหมาย 

ดีเยี่ยม -  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
-  มีผลงานที่แสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน
และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และเขียน 
-  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิด ความคิดรวบ
ยอดเรื่องต่าง ๆ   
-  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถและทักษะในการจับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่ อ่านและน าไปประยุกต์ใช้และอธิบายขยายความได้ตาม
ระดับชั้น 

ดี -  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
-  มีผลงานที่แสดงถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในสาระส าคัญของเรื่องที่
อ่านและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และเขียน 
-  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม  
-  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถและทักษะในการจับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามระดับชั้น 

ผ่าน -  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
ข้อบกพร่องบางประการ 
-  มีผลงานที่แสดงถึงความเข้าใจเพียงบางส่วนในสาระส าคัญของเรื่องที่
อ่านและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และเขียน 
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คุณภาพ ความหมาย 

-  มีผลงานที่แสดงถึงการเริ่มมีความสามารถและทักษะในการจับประเด็น
ส าคัญของเรื่องที่อ่านและการประยุกต์ใช้ ได้ตามระดับชั้น 

ไม่ผ่าน -  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน
หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
หลายประการ 
- ต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะในการจับประเด็น 
- ยังไม่สามารถจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 

 
น าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่งนายทะเบียนวัดผลเพ่ือประกาศให้นักเรียนและ

รายงานผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 
 

แนวทางการแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่าน ครูผู้สอนและ
คณะกรรมการประเมินควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่มี
จุดบกพร่อง สมควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควร  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างผลงานที่
สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดนั้นได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
อ่าน ได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน และสามารถเขียนสื่อความจากเรื่องที่อ่านได้  แล้วประเมินและตัดสิน
ผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดตั้งแต่ระดับ ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน    
  

ในการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียน  ครูผู้สอนสามารถเลือก
รูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และความพร้อมของโรงเรียน  โดยสามารถศึกษาและเลือกใช้ได้จากรูปแบบและวิธีการที่น าเสนอ  
ซึ่งอาจจะเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือหลายรูปแบบ  หรือเลือกบางส่วนของแต่ละรูปแบบมาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ของผู้สอน   

 
การรายงานผล 

การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแจ้งคุณภาพของผู้เรียน
ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  และพัฒนาผู้เรียนตลอดจนใช้เป็นข้อมูลของสถานศึกษาในการก าหนด
นโยบาย  วางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในการรายงานผลนั้นสถานศึกษาต้องรายงานให้ครอบคลุมทั้ง 
5 ตัวชี้วัด โดยจะรายงานผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือน าผลการ
รายงานไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนในภาคเรียนและปีการศึกษาต่อไป   

 





 
 

คู่มือประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
โรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยก 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
(ฉบับปรับปรุง 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธกิำร 
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ค ำน ำ 
 
 

 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดไว้  นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ค านึงถึง
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 5 สมรรถนะ ได้แก่  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลวัตปรินายก จึงได้ก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและหลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับต่อไป 
 
 

                                                                                                                                                                
  งานวัดผลและประเมินผล 

                   กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
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สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ไดก าหนดให้สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก  นอกเหนือจากคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ดังนั้นการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนจึงเป็นกลไกส าคัญอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  โดยได้
ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนไว้ 5 สมรรถนะ (คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ค าน า) ดังนี้ 
  

สมรรถนะ ค ำอธิบำย 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัด 

1. ควำมสำมำรถ 
   ในกำรสื่อสำร  

ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด 
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา ความขัดแย้งต่าง ๆ        
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
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2. ควำมสำมำรถ 
   ในกำรคิด  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง  สร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

2 

3. ควำมสำมำรถ 
    ในกำร   
    แก้ปัญหำ  

ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาและมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2 

4. ควำมสำมำรถ 
    ในกำรใช ้ 
    ทักษะชีวิต   

ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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5. ควำมสำมำรถ 
    ในกำรใช้ 
    เทคโนโลยี  

ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

2 
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แนวทำงกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนั้น
เป็นตัวแทนตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในการพัฒนาผู้เรียน การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
จึงควรใช้วิธีการประเมินที่เน้นการปฏิบัติ และบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ไม่แยกประเมิน  แต่
ครูผู้สอน/ผู้เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญตามที่หลักสูตรก าหนดหรือไม่ จึงก าหนด
แนวทาง  ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ประเมินสมรรถนะ  คือ แบบประเมินสมรรถนะส าหรับครูผู้สอนประเมิน มีลักษณะ 
เป็นแบบประเมินเกณฑ์คุณภาพ (Rubric) โดยเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัดจะมีลักษณะเป็นเกณฑ์   
แบบแยกส่วน (Analytic Criteria) ซึ่งแบ่งคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับพอใช้
หรือผ่านเกณฑ์ และระดับปรับปรุงหรือไม่ผ่านเกณฑ์  โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ คือ ระดับ
ดีเยี่ยม ได้ 3 คะแนน ระดับดี ได้ 2 คะแนน ระดับพอใช้หรือผ่านเกณฑ์ ได้ 1 คะแนน และระดับปรับปรุง
หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน  

2. วิธีกำรประเมินและวิเครำะห์ข้อมูล  
  2.1 วิธีกำรประเมิน ชุดแบบประเมินนี้ เป็นการประเมินที่มุ่งใช้รูปแบบของการประเมิน    
โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
  2.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละสมรรถนะ ผลการประเมินที่ได้จากแหล่งประเมิน 
ต่างๆ ในแต่ละสมรรถนะจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 3 แล้วน าผลการประเมินแต่ละแหล่งมาค านวณหาค่า
คะแนนเฉลี่ย(Mean) เพ่ือเป็นค่าคะแนนในแต่ละสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีระดับคุณภาพของสมรรถนะ ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ดีมาก/ผ่านขั้นสูง มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป  (ระดับ 3) 

ดี/ผ่าน มีคะแนนระหว่างร้อยละ 40-74 (ระดับ 2) 
ปรับปรุง มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 40 (ระดับ 1) 

 
   2) การวิเคราะห์ข้อมูลของสมรรถนะในภาพรวม น าคะแนนที่ได้ในแต่ละสมรรถนะ
มาค านวณหาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของทุกสมรรถนะ (ผลรวมของคะแนนใน ทุกสมรรถนะหารด้วยจ านวน
สมรรถนะ) และน าไปเทียบกับเกณฑ์ในการตัดสิน ดังต่อไปนี้ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ดีเยี่ยม มีผลการประเมินในระดับ ดี/ ผ่าน ครบทั้ง 5 สมรรถนะ 

ดี มีผลการประเมินในระดับ ดี/ ผ่าน 4 สมรรถนะ 
พอใช้ มีผลการประเมินในระดับ ดี/ ผ่าน 3 สมรรถนะ 

ปรับปรุง มีผลการประเมินในระดับ ดี/ ผ่าน 1-2 สมรรถนะ 
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เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ (Rubric) ส ำหรับครูผู้สอนประเมินนักเรยีน 
ในกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
 

ประกอบด้วย 
 

 สมรรถนะที ่1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
 สมรรถนะที ่2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 
 สมรรถนะที ่3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
 สมรรถนะที ่4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 สมรรถนะที ่5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
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สมรรถนะท่ี 1  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
ตัวช้ีวัดที่1 ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิด ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1.  พูดถ่ายทอดความรู้  ความ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู
ตามท่ีก าหนดได้ 

พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ชัดเจน และม่ันใจ 

พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
จากสาร ที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ชัดเจน 

พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่
ก าหนดได้ไม่ชัดเจน  

พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่
ก าหนดไม่ได้ 

2.  พูดถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึกและทัศนะของตนเองจาก
สารที่ อ่าน ฟังหรือดู  ตามที่
ก าหนดได้ 

พูดถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก
และทัศนะ จากสารที่อ่าน ฟัง 
หรือดู  ตามที่ก าหนดได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน และม่ันใจ 

พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
และทัศนะจากสารที่ อ่าน ฟัง 
หรือดู ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
เหตุผล 

พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
และทัศนะจากสารที่ อ่าน ฟัง 
หรื อดู  ตามที่ ก าหนด  โดยมี
เหตุผลไม่เพียงพอ 

พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
และทัศนะจากสาร ที่อ่าน ฟัง 
หรือดู  ตามท่ีก าหนดให้ไม่ได้ 

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความ 
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู
ตามท่ีก าหนดได้ 

เขียนถ่ายทอดความรู้  ความ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู 
ตามที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน มีข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอนและการเขียน
ค าไม่เกิน  2  แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความรู้  ความ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู
ตามที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอน และการเขียน
ค าตั้งแต ่3 แห่งแต่ไม่เกิน 5แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความรู้  ความ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู  
ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ด้  แ ล ะ มี
ข้ อบกพร่อง ในการใช้ ภาษา  
วรรคตอน และการเขียนค า
ตั้งแต่ 6  แห่งขึ้นไป 

เขียนถ่ายทอดความรู้  ความ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู                 
ตามท่ีก าหนดไม่ได้ 

4.  เขียนถ่ายทอดความคิด  
ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง

เขียนถ่ายทอดความคิด  ความ 
รู้สึก  และทัศนะของตนเองจาก

เขียนถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึก  และทัศนะของตนเองจาก

เขียนถ่ายทอดความคิด ความ 
รู้สึก และทัศนะของตนเองจาก

เ ขี ย น ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม คิ ด  
ความรู้ สึ ก   และทัศนะของ
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

จากสารที่อ่าน ฟังหรือดูจาก            
ที่ก าหนดได้ 

สารที่ อ่าน ฟังหรือดู  ได้อย่าง
สมเหตุสมผล มีข้อบกพร่องใน
การใช้ภาษา วรรคตอนและการ
เขียนค าไม่เกิน 2 แห่ง 

สารที่อ่าน ฟังหรือดู ได้อย่างมี
เหตุผล มีข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอนและการเขียน
ค าตั้งแต่ 3 แห่ง แต่ไม่เกิน 5 
แห่ง 

สารที่อ่าน ฟังหรือดู ที่ก าหนดให้  
โดยมีเหตุผลไม่เพียงพอ และ มี
ข้ อบกพร่อง ในการใช้ ภาษา  
วรรคตอน และการเขียนค า
ตั้งแต่ 6  แห่งขึ้นไป 

ตนเองจากสารที่อ่าน ฟังหรือดูที่
ก าหนดให้ไม่ได ้

 
สมรรถนะท่ี 1  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
ตัวช้ีวัดที่ 2    พูดเจรจำต่อรอง 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1.  พูดเจรจา โน้มน้าวได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์เพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ 

พูดโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนคล้อยตามได้
ส าเร็จ  โดยไม่เกิดผลกระทบต่อ
ผู้อื่นทุกสถานการณ์ 

พูดโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนคล้อยตามได้
ส าเร็จในทุกสถานการณ์  แต่
เ กิ ดผลกระทบต่ อผู้ อ่ื นบา ง
สถานการณ ์

พู ด โ น้ ม น้ า ว ไ ด้ ส า เ ร็ จ บ า ง
สถานการณ ์

พูดโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม
ไม่ได ้

2.  พูดเจรจาต่อรองได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์เพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ 

พูดเจรจาต่อรองเพ่ือยุติปัญหา
ได้ตามความต้องการทุก
สถานการณ์ 

พูดเจรจาต่อรองเพ่ือลดปัญหา
ได้ตามความต้องการทุก 
สถานการณ์  

พูด เจรจาต่อรองยุติหรื อลด
ปัญหาได้ในบางสถานการณ์ 

พูดเจรจาต่อรองไม่ได้  
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สมรรถนะท่ี 1  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
ตัวช้ีวัดที่ 3    เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำร 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1. รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ 

รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเอง
ทุกครั้ง  

รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเอง
เป็นบางครั้ง 

รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ยช น์ จ า กแห ล่ ง ต่ า ง ๆ  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ไม่ รั บรู้ ข้ อมูลข่ าวสารที่ เป็ น
ประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ 

2. ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล 

ตัดสิน ใจ เลื อกรับหรือไม่ รั บ
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 
โ ด ย ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลทุกครั้ง   

ตัดสิน ใจ เลื อกรับหรือไม่ รั บ
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 
โ ด ย ร ะ บุ  เ ห ตุ ผ ล ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลเกือบทุกครั้ง   

ตัดสิน ใจ เลื อกรับหรือไม่ รั บ
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 
โดยระบุ          เหตุผลได้อย่าง
สมเหตุสมผลบางครั้ง   

ตัดสิน ใจ เลื อกรับหรือไม่ รั บ
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 
โดยไม่ค านึงถึงเหตุผล  

 

สมรรถนะท่ี 1  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
ตัวช้ีวัดที่ 4    เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1. เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 

เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ท าให้เกิด
ความเหมาะสม และคุ้มค่าโดย
ไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและ
สังคม 

เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ท าให้เกิด
ความเหมาะสม โดยไม่ เกิด
ผลกระทบต่อตนเองและสังคม 

เลือกใช้วิธีการสื่อสารได้โดยไม่
เกิดผลกระทบต่อตนเองหรือ
สังคม 

ไม่สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ได ้
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สมรรถนะท่ี 2  ควำมสำมำรถในกำรคิด  
ตัวช้ีวัดที่ 1    คิดพื้นฐำน  (กำรคิดวิเครำะห์) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1. จ าแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ 
จัดล าดับความส าคัญของข้อมูล
และ เปรี ยบ เที ยบข้ อมู ล ใน
บริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
1.  จ าแนกข้อมูลได ้
2.  จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ 
3.  จัดล าดับความส าคัญของ 
     ข้อมูลได้ 
4.  เปรียบเทียบข้อมูลได้ 

มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3  พฤติกรรม 
 

มีพฤติกรรมบ่งชี้ 2 พฤติกรรม 
 

มีพฤติกรรมบ่งชี้ 1 พฤติกรรม  
หรือไม่มีเลย 
 

2.  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่พบเห็นในบริบทที่เป็น
สิ่งใกล้ตัว 

เชื่ อม โยงความสั ม พันธ์ ของ
ข้ อมู ล         ต่ า ง  ๆ   กั บ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ พ บ เ ห็ น ใ น
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวน
ครั้งที่ปฏิบัติ 

เชื่ อม โยงความสั ม พันธ์ ของ
ข้อมูล ต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่
พบเห็นในชีวิตประจ าวันได้ได้
ร้อยละ 60 -79  ของจ านวนครั้ง
ที่ปฏิบัติ 

เชื่ อม โยงความสั ม พันธ์ ของ
ข้อมูลต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ 
40-59  ของจ านวนครั้งที่ปฏิบัติ 

เชื่ อม โยงความสั ม พันธ์ ของ
ข้อมูลต่าง ๆ กับเหตุการณ์   ที่
พบเห็นในชีวิตประจ าวันต่ ากว่า
ร้อยละ  40 ของจ านวนครั้งที่
ปฏิบัติ 

3. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ
และความคิดรวบยอดของ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่พบเห็นในบริบท
ที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

ระบุรายละเอียด  คุณลักษณะ  
และความคิดรวบยอดของข้อมูล
ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน
ได้ถูกต้องและครบถ้วน 

ระบุรายละเอียด  คุณลักษณะ  
และความคิดรวบยอดของข้อมูล
ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน
ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

ระบุรายละเอียด  คุณลักษณะ          
และความคิดรวบยอดของข้อมูล
ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วนและไม่
ครบถ้วน 

ระบุรายละเอียด  คุณลักษณะ  
และความคิดรวบยอดของข้อมูล
ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน
ไม่ได ้
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สมรรถนะท่ี 2  ควำมสำมำรถในกำรคิด  
ตัวช้ีวัดที่ 2    คิดขั้นสูง  (กำรคิดสังเครำะห์  คิดสร้ำงสรรค์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ) 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1. คิดสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การ
ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ห รื อ
ส า รสน เทศ  ป ระกอบกา ร
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล 
และน าข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมา
หลอมรวม สรุปเป็นองค์ความรู้ 
หรือสารสนเทศเพ่ือวางแผน
ประกอบ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้ 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล 
และน าข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมา
หลอมรวม สรุปเป็นองค์ความรู้ 
หรือสารสนเทศ  เพ่ือวางแผน
ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ตนเองหรือสังคมได้ 

รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล 
แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง                
มาหลอมรวมกันได ้

รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล 
และน าข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมา
หลอมรวมกันไม่ได้ 

2. คิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน า 
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
หรือสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

คิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งแปลก
ใหม่ในทางบวก ที่ใช้หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 

คิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งแปลก
ใหม่ในทางบวก ที่ใช้หรือน าไป
ประยุกต์ใช้   เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือสังคมได้ 

คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
ได ้

คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
ในทางบวกไม่ได้ หรือประยุกต์
น าไปใช้ไม่ได้  

3. คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศ ประกอบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล 
หลักฐานเชิงตรรกะ มาวิเคราะห์
สิ่ ง ต่ า ง  ๆ  ใ ห้ แ น่ ชั ด  อย่ า ง
สมเหตุสมผล และสรุป/ตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่เหมาะสมต่อ
ตนเองและสังคมได้ 

คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล 
หลักฐานเชิงตรรกะ มาวิเคราะห์
สิ่งต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล แต่
ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล 
หลักฐานเชิงตรรกะ มาวิเคราะห์
สิ่งต่าง ๆ แต่ไม่สมเหตุสมผล 

คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล 
หลักฐานเชิงตรรกะ มาวิเคราะห์
สิ่งต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล
ไม่ได ้
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สมรรถนะท่ี 3  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
ตัวช้ีวัดที่ 1   ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1.  วิเครำะห์ปัญหำ     
1.1 ร ะ บุ ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด

ขึ้นกับตนเอง 
ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองที่ตรงกับสภาพปัญหา
มากกว่า 2  ปัญหา 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองที่ตรงกับสภาพปัญหา 2 
ปัญหา 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองที่ตรงตามสภาพปัญหา 1  
ปัญหา 

ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ไม่ได้หรือระบุปัญหาได้แต่ไม่ตรง
สภาพปัญหา 

1.2 ร ะ บุ ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด
ขึ้นกับบุคคลใกล้ตัว 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพ
ปัญหามากกว่า  2  ปัญหา 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพ
ปัญหาได้  2  ปัญหา 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพ
ปัญหาได้ 1   ปัญหา 

ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ใกล้ตัวไม่ได้หรือระบุปัญหาได้
แต่ไม่ตรงสภาพปัญหา 

1.3 ระบุสาเหตุของปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิด ขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหา
มากกว่า 2  สาเหตุ 

ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิด ขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหา 
2  สาเหตุ 

ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิด ขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหา 
1 สาเหตุ 

ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นไม่ได้หรือระบุสาเหตุได้             
แต่ไม่สอดคล้อง กับปัญหา 

1.4 จัดระบบข้อมูล  
จ าแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุ
ของปัญหาได้ถูกต้องทุกสาเหตุ 

 
จ าแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุ
ของปัญหาได้ถูกต้อง 2 ใน 3 
สาเหตุ 

 
จ าแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุ
ของปัญหาได้ถูกต้อง 1 ใน 3 
สาเหตุ 

 
จ าแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุ             
ของปัญหาไม่ได้หรือไม่มีการ             
จัดหมวดหมู่ 

           1.4.1. การจ าแนก 

           1.4.2. การจัดล าดับ มี การจั ดล าดั บความส าคัญ
ส า เ หตุ ข อ งปั ญห า ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ 

มี การจั ดล าดั บความส าคัญ
ส า เ หตุ ข อ งปั ญห า ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 2 ใน 3 สาเหตุ 

มี การจั ดล าดั บความส าคัญ
ส า เ หตุ ข อ งปั ญห า ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 1 ใน 3 สาเหตุ 

ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญ
สาเหตุของปัญหาหรือจัดได้ไม่
สมเหตุสมผล 
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

          1.4.3. เชื่อมโยง แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของปัญหาและ
ผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูล
สนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลทุก
สาเหตุ 

แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของปัญหาและ
ผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูล
สนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล 2  
ใน  3  สาเหตุ 

แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของปัญหาและ
ผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูล
สนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล 1 
ใน 3 สาเหตุ 

ไม่มีการแสดงการ เชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ               
ของปัญหาและผลที่จะเกิดข้ึน 

1.5 ก าหนดทางเลือก 
 

ก าหนดทางเลือกในการแก้ 
ปัญหาที่มีความเป็นไปได้
มากกว่า 2  วิธ ี

ก าหนดทางเลือกในการแก้ 
ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ 2  วธิี 

ก าหนดทางเลือกในการแก้ 
ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ 1  วธิี 

ก าหนดทางเลือกการแก้ปัญหา
ไม่ได้หรือไม่มีความเป็นไปได ้

1.6 การตัดสินใจเลือก
วิธีการ 

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัด
ซึ่งไม่เกิดผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อ่ืน 

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัด
และมีผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อื่นไม่เกิน 1
ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัด
และมีผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อ่ืน  2  ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยไม่ พิจารณาข้อดีและข้อ 
จ ากัดท าให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบแก่ตนเองและผู้อ่ืนมากกว่า 2 
ประเด็น 

2.  กำรวำงแผนในกำร
แก้ปัญหำ 

มีการวางแผนในการแก้ปัญหา
โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการวางแผนมีขั้นตอน
ของแผนงานอย่างชัดเจน  และ
มีข้อมูลเพียงพอ 

มีการวางแผนในการแก้ปัญหา
โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการวางแผน และมี
ขั้นตอนของแผนงาน 

มีการวางแผนในการแก้ปัญหา
โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการวางแผน  

ไ ม่ มี ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
แก้ปัญหา 

3.  กำรด ำเนินกำรใน     
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

แก้ปัญหำ 
     3.1 การปฏิบัติตามแผน 

 
ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ทุกขั้นตอนมีข้อมูล
สนับสนุนครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ 2 ใน 3 ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ 

 
ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้  1 ใน 3 ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ 

 
ไม่มีการปฏิบัติตามแผนการ
แก้ปัญหาที่วางไว้ 

      3.2  การตรวจสอบ 
            ทบทวนแผน 

มีการตรวจสอบทบทวนแผนและมี
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ครบถ้วน  สมบูรณ์ 

มีการตรวจสอบทบทวนแผน                 
และมีการแก้ไขข้อบกพร่องแต่ไม่
สมบูรณ ์

มีการตรวจสอบทบทวนแผน                  ไม่มีการตรวจสอบทบทวน 

      3.3  การบันทึกผลการ 
            ปฏิบัติ 

บันทึกผลการปฏิบัติ ง านทุก
ขั้นตอนและ มีความชัดเจน 

บันทึกผลการปฏิบัติ ง านทุก
ขั้นตอนแต่ไม่ค่อยชัดเจน 

มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานไม่
ครบทุกขั้นตอน          

ไม่มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

4.  สรุปผลและรำยงำน มีการสรุปผลและจัดท ารายงาน
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์  ชัดเจน 

มีการสรุปผลและจัดท ารายงาน   มีการสรุปผลการด าเนินงานแต่
ไม่ได้จัดท ารายงาน 

ไม่มีการสรุปและรายงานผล 

 
สมรรถนะท่ี 3  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
ตัวช้ีวัดที่ 2    ผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำ   

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1.  ผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำ 
 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ
แ ก้ ปั ญ ห า มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ
แ ก้ ปั ญ ห า มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ
แ ก้ ปั ญ ห า มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ
แ ก้ ปั ญ ห า มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลัก
เหตุผลและคุณธรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของปัญหาที่
แก้ไข 

เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลัก
เหตุผลและคุณธรรมอย่างน้อย
ร้ อยละ  70-79 ของปัญหาที่
แก้ไข   

เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลัก
เหตุผลและคุณธรรมร้อยละ       
50-69  ของปัญหาที่แก้ไข 

เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลัก
เหตุผลและคุณธรรมต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ลงมาของปัญหาที่แก้ไข 

 

สมรรถนะท่ี 4  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ 1    น ำกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1 .  น า คว ามรู้  ทั กษะ  และ
กระบวนการที่หลากหลาย มา
สร้างชิ้นงาน/สิ่งของ/เครื่องใช้ 
และสามารถน ามาแก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิต ประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

ชิ้นงาน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ที่สร้าง
สะท้ อนถึ ง กา รน าหลั กกา ร 
ความรู้  ทักษะกระบวนการที่
หลากหลายสามารถน ามาใช้
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร ด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวันได้เหมาะสม  
และมีคุณภาพ 

ชิ้นงาน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ที่สร้าง
สะท้ อนถึ ง กา รน าหลั กกา ร 
ความรู้  ทักษะกระบวนการที่
หลากหลาย  สามารถน ามาใช้
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร ด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวันได้เหมาะสม 

ชิ้นงาน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ที่สร้าง 
น ามาใช้แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้แต่ไม่สะท้อน            
ถึงการน ากระบวนการความรู้                       
ที่หลากหลายมาใช้ 
 

ชิ้นงาน/สิ่งของ/เครื่องใช้ ที่สร้าง 
ไม่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิต ประจ าวันได้ 
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สมรรถนะท่ี 4  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ 2    เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง   

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1.  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และได้
ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งเรียนรู้
มากกว่า 3 รายการ ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และได้
ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งเรียนรู้
มากกว่า 2 รายการ ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

สืบค้นความรู้  ข้อมูล ข่าวสาร
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง และได้
ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิง
มากกว่า 1 รายการ ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน หรือไม่
มี ข้ อมู ลจาการสื บค้นข้ อมู ล  
ข่าวสาร  จากแหล่งเรียนรู้  

2.  เชื่อมโยงความรู้ มีการจัดกลุ่ มความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสาร   ที่ได้จากการสืบค้น 
จ าแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม 
กับประเด็นที่ เป็นความรู้ ใหม่ 
หรื อน า เสนอประเด็นที่ เป็น
สาระส าคัญได้อย่างสอดคล้อง
น่าเชื่อถือทุกประเด็น 

มีการจัดกลุ่ มความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสาร ที่ ได้จากการสืบค้น 
จ าแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม 
กับประเด็นที่ เป็นความรู้ ใหม่ 
หรื อน า เสนอประเด็นที่ เป็น
สาระส าคัญได้อย่างสอดคล้อง
น่าเชื่อถือในบางประเด็น 

มีการจัดกลุ่ มความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้นหรือ
มีการน าเสนอประเด็นที่ เป็น
สาระส าคัญของความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร แต่ ไม่ มีการจ าแนก
ประเด็นความรู้เดิมกับประเด็นที่
เป็นความรู้ใหม่ 

คัดลอกความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร           
ที่ไม่แตกต่างจากต้นฉบับ 

3.  มีวิธีการในการศึกษาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือขยายประสบการณ์
ไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ตามความ
สนใจ 

สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ ในบท 
เรียน ในประเด็นที่สนใจด้วย
วิ ธี ก า ร ที่ ห ล าก หล า ย  แล ะ
น าเสนอผลการสืบค้นเป็นองค์

สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ ในบท 
เรียน ในประเด็นที่สนใจ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย แต่ไม่มีการ
น าเสนอผลการสืบค้นเป็นองค์

สืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
เ พ่ิ ม เ ติ ม จ ากกา ร เ รี ย น รู้ ใ น
บทเรียนโดยการสอบถามครู
หรือผู้รู้เพ่ือให้ได้ค าตอบโดยเร็ว  

ไม่ปรากฏพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความต้องการในการเรียนรู้
เพ่ิมเติม 
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

ความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน ความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน 
 
สมรรถนะท่ี 4  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ 3    ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 

1.  ท างานด้วยตนเอง ได้ส าเร็จ ปฏิบัติงานของตนโดยตนเองได้
ส าเร็จ 

ปฏิบัติงานของตนเองได้ส าเร็จ
โดยมีผู้แนะน า 

ปฏิบัติงานของตนเองโดยมีผู้อ่ืน
ช่วยเหลือจนส าเร็จ 

ปฏิบัติงานของตนเองไม่ส าเร็จ 

2 .   ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น 
สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเป็นผู้อ่ืน 

แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
สนับสนุนหรือคัดค้ านความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยกิริยาวาจา
ที่ สุภาพ และให้ เกียรติ  เมื่ อ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เมื่อ
ท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืน 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
เมื่อท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

มีพฤติกรรมที่ ไม่สนใจรับ ฟัง
ความคิด เห็ นของผู้ อ่ืน  เมื่ อ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

3.  เห็นคุณค่าของการมีชีวิต
และครอบครัวที่อบอุ่น เป็นสุข 

มีผลงานหรือการแสดงออก ที่
สะท้อนถึงความภาคภูมิใจของ
ต น เ อ ง โ ด ย ร ะบุ ป ร ะ เ ด็ น ที่
ประทับใจ ดังนี้ 

มีผลงานหรือการแสดงออก ที่
สะท้อนถึงความภาคภูมิใจใน
ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง ต น เ อ ง   2  
ประเด็น 

มีผลงานหรือการแสดงออก ที่
สะท้อนถึงความภาคภูมิใจใน
ครอบครัวของตนเอง 1 ประเด็น 

ผลงานหรือการแสดงออกไม่
สะท้อนถึงความภาคภูมิใจใน
ครอบครัวของตนเอง 
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ปรับปรุง (0) 

1. งานที่ช่วยแบ่งเบาภาระใน
ครอบครัว 
2. ตั้งใจเรียนหนังสือโดยปฏิบัติ 
งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ส าเร็จ 
3. แสดงออกถึงความรัก ความ
กตัญญูต่อผู้ปกครองในโอกาสที่
เหมาะสม 

 
สมรรถนะท่ี 4  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ 4    จัดกำรกับปัญหำและควำมขัดแย้งในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1. รับรู้สาเหตุและจัดการ
แก้ปัญหา/ความขัดแย้ ง ได้
ประสบความส าเร็จ 
 

รับรู้ปัญหา/ความขัดแย้งที่ก าลัง
ประสบ  สามารถแก้ไขปัญหา  
ยุติความขัดแย้งได้ส าเร็จด้วย
ตนเองโดยใช้วิธีการเชิงบวก  

รับรู้ปัญหา/ความขัดแย้งที่ก าลัง
ประสบ  สามารถแก้ไขปัญหา 
ลดความขัดแย้งด้วยตนเองโดย
วิธีการเชิงบวก 

รับรู้ปัญหา/ความขัดแย้งที่ก าลัง
ประสบ ลดปัญหา ลดความ
ขัดแย้งโดยการให้ผู้อื่นช่วยเหลือ 

ไม่ยอมรับปัญหาความขัดแย้ง     
ที่ประสบ 
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สมรรถนะท่ี 4  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ 5    ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและสภำพแวดล้อม 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1.  ติดตามข่าวสารเหตุการณ์
ปัจจุบันของสังคม 

ติดตามข่าวสารความเปลี่ยน 
แปลงทางสังคมและวิทยาการ
ใ ห ม่ ๆ  ทุ ก ด้ า น จ า ก สื่ อ ที่
หลากหลาย แล้วน า มาเสนอ 
สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดกับ
บุคคลอื่นหรือผู้รู้อย่างสม่ าเสมอ 

ติดตามข่าวสารความเปลี่ยน 
แปลงทางสังคมและวิทยาการ
ใหม่ๆที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนจากสื่อ แล้วน ามาเสนอให้
เพ่ือนๆ รับรู้อย่างสม่ าเสมอ 

ติดตามข่าวสาร และเหตุการณ์  
จากสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วน าเสนอให้ 
เพ่ือนๆ รับรู้ตามท่ีครูก าหนด 

ไม่สนใจในการติดตามข้อมูล
ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันใดๆ  

2.  เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 

เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัวต่อ
การ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม
สิ่งแวดล้อม  ด ารงตนอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ใ น สั ง ค ม  ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย 

ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  สิ่งแวดล้อม  ด ารงตนอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย 

รับรู้ ความเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคม  สิ่งแวดล้อม  ด ารงตนอยู่
กับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

ไม่รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสภาพแวดล้อม หรือด ารง
ต น ต า ม ก ร ะ แ ส สั ง ค ม ที่             
เปลี่ยน แปลง 
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สมรรถนะท่ี 4  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ 6    หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

1.   รู้ จั กป้องกัน  หลีก เลี่ ย ง
พฤติกรรมเสี่ ย งต่อการ เกิด
ปัญหาสุขภาพ การล่วงละเมิด
ทางเพศ อุบัติเหตุ สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
 

เป็นผู้มีพฤติกรรมต่อไปนี้ 
1.  ดูแลสุขภาพร่างกายของตน
ตามหลักของสุขบัญญัติ 
2.  ไม่ใช้สารเสพติดใดๆท้ังสิ้น 
3. ไ ม่ ก่ อ เ ห ตุ ที่ น า ไ ป สู่ ก า ร
ทะเลาะวิวาทและความรุนแรง 
4.  ไม่มีพฤติกรรมทางเพศ 
5.  ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์ 
ค า ด ค ะ เ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น
สถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ 
6. มีความยืดหยุ่นทางความคิด 

  7. มีสุขภาพจิตที่ดี  มีมุมมองเชิงบวก 

เป็นผู้มีพฤติกรรม ตามข้อ 
1-4 และ ข้อ  5 หรือข้อ 6  
หรือข้อ 7  ข้อใดข้อหนึ่ง 
 

เป็นผู้มีพฤติกรรม ตามข้อ 1-4   เป็นผู้มีพฤติกรรมไม่ครบตาม 
ข้อ 1-4  

2.  จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 
 

ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดง
ความฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วย
ค าพูด กิริยาอาการต่อหน้าผู้อ่ืน
ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์เ พ่ือ

ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดง
ความฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วย
ค าพูด กิริยาอาการ ต่อหน้าผู้อ่ืน  
ใช้ เวลาว่ างเ พ่ือ  ผ่อนคลาย
ความเครียด 

ควบคุมอารมณ์ โดยไม่แสดง
ความฉุนเฉียวหรือไม่พอใจด้วย
ค าพูด กิริยาอาการ ต่อหน้าผู้อ่ืน
เมื่อมีผู้ชี้แนะท้วงติง 

ควบคุ มอารมณ์  คว ามรู้ สึ ก      
ของตนเองไม่ได้ แสดงอารมณ์ 
ความรู้ สึ กของตน เองอย่ า ง        
ไม่เหมาะสม 
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ(1) ปรับปรุง(0) 

ผ่อนคลายความเครียดได ้
 

สมรรถนะท่ี 5  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี   
ตัวช้ีวัดที่ 1   เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำตนเองและสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ / ผ่ำนเกณฑ์ (1) ปรับปรุง (0) 

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และ            
มีคุณธรรม 

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสม ในการการสืบค้น 
ค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้ได้
ด้วยรูปแบบของตนเองอย่าง
สร้างสรรค ์

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสม  ในการการสืบค้น 
ค้นคว้า รวบรวม  ความรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

ใช้ เ ทคโน โลยี ใ นการสื บค้ น 
ค้นคว้า รวบรวม ความรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

ใช้ เทคโนโลยี   ในการสืบค้น 
ค้นคว้า รวบรวม ความรู้ได้โดยมี  
ผู้แนะน าหรือลอกเลียนแบบ
ผู้อื่น 

2. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และ            
มีคุณธรรม 

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสมในการรับและส่งสาร 
ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและไม่
ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสมในการรับและส่งสาร 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยตนเองอย่าง
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ไ ม่ ท า ใ ห้ ผู้ อ่ื น
เดือดร้อน 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
รับและส่งสาร ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
รับและส่งสาร ให้ผู้อ่ืนเข้าใจโดย
มีผู้แนะน าหรือควบคุม 
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ / ผ่ำนเกณฑ์ (1) ปรับปรุง (0) 

3. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน
การท างานและน าเสนอผลงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอนและ
เวลาในการท างาน และน าเสนอ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
ได้ ด้ ว ยตน เองอย่ า งถู กต้ อ ง 
แปลกใหม่ น่าสนใจและ ไม่ท า
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอนและ
เวลาในการท างาน และน าเสนอ
ผลงานได้ ด้ ว ยตน เองอย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ ไ ม่ ท า ใ ห้ ผู้ อ่ื น
เดือดร้อน 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลด
ขั้นตอนและเวลาในการท างาน  
และน า เสนอผลงานได้ด้ ว ย
ตนเองอย่างถูกต้อง    

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอนและ
เวลาในการท างาน  น าเสนอ
ผลงานได้โดยมีผู้แนะน าหรือ
ควบคุม 

4. การเลือกและใช้เทคโนโลยี      
ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหาของ
ตนเองและผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหาของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ท า
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่
ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา                 
โดยมีผู้แนะน าหรือควบคุม 

 
สมรรถนะท่ี 5  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี   
ตัวช้ีวัดที่ 2   มีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ / ผ่ำนเกณฑ์ (1) ปรับปรุง (0) 

1. ก าหนดปัญหา หรือความ
ต้องการ 

ระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ได้ชัดเจน ครอบคลุม และตรง

ระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ได้ชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมกับ

ระบุปัญหาหรือความต้องการได ้ ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ไม่ได ้
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ / ผ่ำนเกณฑ์ (1) ปรับปรุง (0) 

กับงานท่ีท า งานที่ท า  
2. รวบรวมข้อมูล ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้

ถูกต้อง น่าเชื่อถือตรงกับปัญหา
หรือความต้องการ เพียงพอที่จะ
น ามาใช้งาน 

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้
ถูกต้องตรงกับปัญหาหรือความ
ต้องการ เพียงพอที่จะน ามาใช้
งาน   

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้
ถูกต้องแต่ไม่เพียงพอที่จะน ามา 
ใช้งาน   

ใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลได้ไม่
ตรงกับปัญหาหรือความต้องการ   

3. ออกแบบและปฏิบัติการ 
 
 
 

ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
และแก้ปัญหาหรือความต้องการ 
และปฏิบัติการตามที่ออกแบบ
ไว้ได้ส าเร็จ ทุกขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
และแก้ปัญหาหรือความต้องการ 
และปฏิบัติการตามที่ออกแบบ
ไว้ได้ส าเร็จ เกือบทุกขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
และแก้ปัญหาหรือความต้องการ 
และปฏิบัติการตามที่ออกแบบ
ไว้ได้ส าเร็จ บางขั้นตอน 

ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
และแก้ปัญหาหรือความต้องการ
ได้  แต่ไม่สามารถปฏิบัติการ
ตามท่ีออกแบบได ้

4. ประเมินผล 
 
 

ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผล
จนเกิดชิ้นงาน /ภาระงาน ที่
สามารถแก้ปัญหาหรือความ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผล
จนเกิดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่
สามารถแก้ปัญหาหรือความ
ต้องการได ้

ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผล
จนเกิดชิ้นงาน/ภาระงาน แต่ไม่
สามารถแก้ปัญหาหรือความ
ต้องการได ้

ไม่สามารถใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือ
ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 





 
 

คู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 
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ค าน า 
 
 

หลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู้   5. อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งมั่นในการ
ท างาน  7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ เป็นต้น  นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้เพ่ิมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อีก 1 คุณลักษณะที่ทางโรงเรียนต้องการการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) จึงได้เพ่ิมคุณลักษณะข้อ
ที่ 9 คือ เป็นมาตรฐานสากล  เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดี
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณภาพ   
  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จึงได้ก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและหลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับต่อไป 
 
 
 
 

                                                                  งานวัดผลและประเมินผล 
          กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนส าหรับครูผู้สอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง 2563) 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนไว้ 8 ประการ ประกอบด้วย 1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู้  5. 
อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งมั่นในการท างาน  7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนั้นทาง
โรงเรียนได้เพ่ิมคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีก 1 คุณลักษณะ คือ เป็นมาตรฐานสากล ดังนั้นการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จึงได้มีการประเมินทั้งหมด 9 ประการ เพ่ือ
ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของ
โรงเรียน  ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพ่ือน ามาประเมินผลให้กับ
ผู้เรียน    

ฝ่ายวัดและประเมินผลจึงได้จัดท าคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้
ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้การประเมินที่ได้
ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรฯ ก าหนด  ดังนั้นในคู่มือฉบับนี้ครูผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยศึกษานิยาม  ตัวชี้วัด และ
พฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังง 9 ประการ  

2. ด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 9 ประการ ตามสภาพจริง
และเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง  

3. ครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละข้อตามตัวชี้วัด โดยให้เป็นตัวเลข 
ดังนี้  0, 1, 2 และ 3  ซึ่งตัวเลขมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม 
  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน 
  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

4. ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคล ตามคุณลักษณะอันพีงประสงค์ของโรงเรียนในแต่ละข้อ โดยการ 
สรุปผลจากข้อมูลในแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน และให้ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
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ระดับ ความหมาย เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ

จนเป็นนิสัย และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุข
ของตนเองและสังคม   

1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 5 - 9 
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี (2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์  เพ่ือให้เป็นการ
ยอมรับของสังคม 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 – 5   
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่า ระดับ ดี หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับ ดี ทั้ง 9 คุณลักษณะ 
หรือ  

3. ได้ผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป จ านวน 5 – 7 
คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะได้ผลการ
ประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) ผู้ เ รี ย น รั บ รู้ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาน 
ศึกษาก าหนด 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 9 คุณลักษณะ 
หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีจ านวน 1 – 5 
คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการ
ประเมินระดับ ผ่าน  

ไม่ผ่าน (0) ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบ
ตามกฎเกณฑ์  และเงื่ อนไขที่
สถานศึกษาก าหนด 

ไดผ้ลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ
ขึ้นไป 

 
5. สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยใช้ค่าสถิติฐานนิยมจากการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ในแต่ละข้อในกรณีที่ไม่สามารถหาสถิติฐานนิยมได้ ให้รวมคะแนนที่ประเมินในแต่ละข้อแล้วหา
ค่าเฉลี่ยเพ่ือสรุปผลการประเมิน 

 

 
 
 
 
 



3 
 

นิยาม  ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้คะแนน   

 
ข้อที่ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
นิยาม 

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ

เพลงชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3  มีความสามัคคี ปรองดอง 

1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง 
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
1.2.2  หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

1.3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา 

1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4  เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3  แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.1.1  ยืนตรงเคารพธง
ชาติ ร้องเพลงชาติ และ
อธิบายความหมายของ

ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติได้  

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติได้  และ

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติได้  และ
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่พลเมืองดีของ
ชาติ 
1.1.3  มีความสามัคคี 
ปรองดอง 

บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน 

บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน  ให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจใน
การท างานกับ
สมาชิกในชั้นเรียน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.2.1  เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี ปรองดอง ที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
1.2.2  หวงแหน ปกป้อง 
ยกย่องความเป็นชาติไทย 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี   

เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง  และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ปฏิบัติตนเพื่อ
สร้างความสามัคคี  
ปรองดองในหมู่
เพ่ือน 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการ
สร้างความสามัคคี  
ปรองดองในหมู่
เพ่ือน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดี
ของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ  

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส 
 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ  

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอเป็น
ตัวอย่างที่ดีของ 
ศาสนิกชน  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2  แสดงความส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3  แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียนจัด
ขึ้น  

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.1.1  ยืนตรงเคารพธง
ชาติ ร้องเพลงชาติ และ
อธิบายความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่พลเมืองดีของ
ชาติ 
1.1.3  มีความสามัคคี 
ปรองดอง 

ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ  ร้อง
เพลงชาติได้  และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได้  และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน  ให้ความ
ร่วมมือ  ร่วมใจใน
การท างานกับ
สมาชิกในชั้นเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติได้  และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน  ให้ความ
ร่วมมือ  ร่วมใจใน
การท างานกับ
สมาชิกในโรงเรียน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.2.1  เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่สร้าง

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง

เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  

เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  

เป็นตัวอย่างที่ดีใน
การเข้าร่วม
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ความสามัคคี ปรองดอง ที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
1.2.2 หวงแหน ปกป้อง 
ยกย่องความเป็นชาติไทย 

ความสามัคคี   ปรองดอง  และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

ปรองดอง  ในหมู่
เพ่ือน และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี  
ปรองดองและเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและ
ชุมชน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดี
ของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ  

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส 
 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ  

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอเป็น
ตัวอย่างที่ดีของ 
ศาสนิกชน  

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2  แสดงความส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3  แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  
ชื่นชมในพระราช
กรณียกิจ  พระ
ปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์ 
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ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สุจริต 
นิยาม 

ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 
 ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  คือ  ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  และยึดหลัก
ความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริง 
ต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.1.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2  ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการ
กระท าผิด 
2.1.3  ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา  

2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อผู้อื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.2.2  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
2.2.3  ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.1.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 
2.1.2 ปฏิบัติตนโดยค านึง 
ถึงความถูกต้อง ละอาย 
และเกรงกลัวต่อการ
กระท าผิด 

ไมใ่ห้ข้อมูลที่
ถูกต้อง และเป็น
จริง  
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และเป็นจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และเป็นจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และเป็นจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด  ท า
ตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง
และครู  
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ตัวช้ีวัดที่  2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
2.2.2  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 
2.2.3  ไม่หาประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

น าสิ่งของของผู้อ่ืน
มาเป็นของตน  
 
 

ไม่น าสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง  
 

ไม่น าสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง  
 
 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง  
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
 ตัวช้ีวัดที ่ 2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย  วาจา  ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.1.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 
2.1.2  ปฏิบัติตนโดย
ค านึงถึงความถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัวต่อ
การกระท าผิด 

ไมใ่ห้ข้อมูลที่
ถูกต้อง และเป็น
จริง  
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และเป็นจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง และครู 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และเป็นจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด  ท า
ตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง
และครู  
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และเป็นจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด  ท า
ตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง
และครู เป็นแบบ 
อย่างที่ดีด้าน
ความซื่อสัตย์ 

 
ตัวช้ีวัดที ่ 2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
2.2.2  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 

น าสิ่งของของผู้อ่ืน
มาเป็นของตน  
 
 

ไม่น าสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง  

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง  

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.2.3  ไม่หาประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

 
 

 
 

และเป็นแบบ 
อย่างที่ดีแก่เพ่ือน
ด้านความซื่อสัตย์  

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

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

3.1.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
3.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
3.1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ข้อตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
3.1.2  ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียน  

ปฏิบัติตามข้อ  
ตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียนโดย
ต้องมีการเตือน
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตามข้อ  
ตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียนโดย
ต้องมีการเตือน
เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติตามข้อ  
ตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียนได้
ด้วยตนเอง  
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เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
3.1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
3.1.2  ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียน  

ปฏิบัติตามข้อ  
ตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียน  
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิต 
ประจ าวัน แต่ต้อง
มีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตามข้อ  
ตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียน  
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิต 
ประจ าวัน แต่ต้อง
มีการเตือนเป็น
บางครั้ง 

ปฏิบัติตามข้อ  
ตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียน  
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิต 
ประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการ
ท างานได้ด้วย
ตนเอง 

 
ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  คือ  ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1.1  ตั้งใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.2  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 
4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่  4.1   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.1.1  ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 
4.1.3 สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส่ในการเรียน 

ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้   

ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

 
 ตัวชี้วัดที่  4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภาย 
นอกโรงเรียน และเลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบจาก
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี หรือ
จากแหล่งเรียนรู้
อ่ืน   
 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้อื่น  มีการ
บันทึกความรู้ 
 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้อื่น  มีการ
บันทึกความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้อ่ืน 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.1.1  ตั้งใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้ 
4.1.3  สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
บางครั้ง 

ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ  
บ่อยครั้ง 

ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ  เป็น
ประจ า 

 
 ตัวชี้วัดที่  4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม 
4.2.2  บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบจาก
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
มีการบันทึก
ความรู้    
 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
มีการบันทึก
ความรู้   สรุปเป็น
องค์ความรู้  
น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้อ่ืนได้   
 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม   
มีการบันทึก
ความรู้  สรุปเป็น
องค์ความรู้  
น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
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ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
นิยาม 

อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ   มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง  อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกั น
ความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

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  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 

5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบน
พ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
5.2.2  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่  5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้ง
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2  ใช้ทรัพยากรของ

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยัด 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่าง
ประหยัด 

ใช้เงิน ของใช้
ส่วนตัวและของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด และเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี  
ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล   

ใช้เงิน ของใช้
ส่วนตัวและของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล  ไม่
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 
5.1.3 ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล 
5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
และไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระท าผิดพลาด 

 เอาเปรียบผู้อื่น 
 
 

 
 ตัวช้ีวัดที่  5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
5.2.1  วางแผนการเรียน 
การท างาน และการใช้
ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม 
ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ไม่วางแผนการ
เรียน และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้   ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียน 

ใช้ความรู้   ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้   ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
 ตัวช้ีวัดที่  5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
5.1.1  ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้ง

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยัด  

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัดและ 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2  ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 
5.1.3  ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล 
5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
และไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระท าผิดพลาด 

คุ้มค่า เกบ็รักษาดูแล
อย่างดี  ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล ไม่
เอาเปรียบผู้อื่น 

รอบคอบ เก็บ
รักษาดูแลอย่างดี
ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล ไม่เอา
เปรียบผู้อื่นและไม่
ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน 

 
 ตัวช้ีวัดที่  5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
5.2.1  วางแผนการเรียน 
การท างาน และการใช้
ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร 
5.2.2  รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม 
ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
 

ใช้ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและการใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและการใช้
ในชีวิตประจ าวัน
รับรู้การเปลี่ยน 
แปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
และสภาพ 
แวดล้อม 

ใช้ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและการใช้
ในชีวิตประจ าวัน
รับรู้การเปลี่ยน 
แปลงของ
ครอบครัว  ชุมชน
สภาพแวดล้อม
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 

 
ข้อที่  6  มุ่งม่ันในการท างาน 
นิยาม 
 มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการท าหน้าที่
การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่
ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้แล้วเสร็จ 
6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
6.2.2  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้แล้วเสร็จ 
6.2.3  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่  6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
6.1.1 เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการท างานให้แล้วเสร็จ 
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนา 
การท างานด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ไดร้ับมอบหมาย 

ตั้งใจ และ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ไดร้ับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ   

ตั้งใจ และ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ไดร้ับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

 
 ตัวช้ีวัดที่  6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน 
6.2.2  พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการ
ท างานให้แล้วเสร็จ 
6.2.3  ชื่นชมผลงานด้วย

ไม่ขยัน อดทนใน
การท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยัน  เพ่ือให้งาน
เสร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ท างานด้วยความ
ขยัน  พยายามให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย   

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ความภาคภูมิใจ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
 ตัวช้ีวัดที่  6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
6.1.1 เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการท างานให้แล้วเสร็จ 
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนา 
การท างานด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจ และ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ไดร้ับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ   

ตั้งใจ และ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ไดร้ับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น  

ตั้งใจ และ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ไดร้ับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

 
 ตัวช้ีวัดที่  6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน 
6.2.2  พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการ
ท างานให้แล้วเสร็จ 
6.2.3  ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทนใน
การท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยัน  พยายามให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย   

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาใน
การท างาน   
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
ข้อที่  7  รักความเป็นไทย 
นิยาม 
 รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
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 ผู้ที่รักความเป็นไทย  คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และมีความกตัญญูกตเวที 

7.1.1  แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
7.1.3  ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7.2.1  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.2.2  ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

7.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ไทย 

7.3.1  น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
7.3.2  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
7.3.3  แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่  7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญู
กตเวที 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
7.1.1  แต่งกายและมี
มารยาทงดงามแบบไทย 
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
7.1.3  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่  

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ  

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ  และ
แต่งกายแบบไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ  และ
แต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมใน
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 
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 ตัวช้ีวัดที่  7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

7.2.1  ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.2.2  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษา 
ไทยอย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  และ
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ 

ใช้ภาษาไทย  เลข
ไทยในการสื่อสาร
บอกให้ผู้อ่ืนใช้
ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้ภาษา 
ไทย เลขไทยใน
การสื่อสารบอกให้
ผู้อื่นใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง 

 
 ตัวช้ีวัดที่  7.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมา
ใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
7.3.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย 
7.3.3  แนะน า มีส่วนร่วม
ในการสืบทอดภูมิปัญญา
ไทย 

ไม่สนใจภูมิปัญญา
ไทย 

บอกชื่อภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ในท้องถิ่น
ของตนได้  

บอกชื่อภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ในท้องถิ่น
ของตน เข้าร่วม
กิจกรรมที่          
เกี่ยวข้องกับ       
ภูมิปัญญาไทย 
 

บอกชื่อภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ในท้องถิ่น
ของตนเข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว หรือ
เพ่ือนเข้าร่วม
กิจกรรมที่    
เกี่ยวข้องกับ     
ภูมิปัญญาไทย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
 ตัวช้ีวัดที่  7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญู
กตเวที 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
7.1.1  แต่งกายและมี
มารยาทงดงามแบบไทย 
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
7.1.3  ชักชวน แนะน าให้

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่  

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ  และ
แต่งกายแบบไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ  และ
แต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ และ
แต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย ชักชวน  
แนะน าเพ่ือนให้
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

 
 ตัวช้ีวัดที่  7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
7.2.1  ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.2.2  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษา 
ไทยอย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  เลข
ไทยในการสื่อสาร
แนะน าให้ผู้อ่ืนใช้
ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง
เหมาะสม แนะน า 
ให้ผู้อื่นใช้ภาษา 
ไทยที่ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง
เหมาะสม แนะน า 
ให้ผู้อื่นใช้ภาษา 
ไทยที่ถูกต้องเป็น
ประจ าเป็นแบบ 
อย่างที่ดีด้านการ
ใช้ภาษาไทย 

  
ตัวช้ีวัดที่  7.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมา
ใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย 
7.3.3 แนะน า มีส่วนร่วม
ในการสืบทอดภูมิปัญญา

ไม่สนใจภูมิปัญญา
ไทย 

บอกชื่อภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ในท้องถิ่น 
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย 
 

บอกชื่อภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ในท้องถิ่น
เข้าร่วมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว หรือ
เพ่ือนเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยว 

บอกชื่อภูมิปัญญา
ไทยในท้องถิ่น 
เข้าร่วมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว เพ่ือน
และบุคคลอ่ืน ๆ 
เข้าร่วมกิจกรรมที่
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ไทย ข้องกับภูมิปัญญา

ไทย 
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย ใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
ข้อที่  8  มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 
 มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  คือ  ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.1.1  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
8.1.2  อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่  8.1  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
8.1.1  ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูท างานด้วย
ความเต็มใจ 
8.1.2  อาสาท างานให้

ไม่ช่วยเหลือพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและ
ครู  

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู
ท างานด้วยความ
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน  อาสา  
ท างานให้ผู้อื่น

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน อาสา   
ท างานและ
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญาโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และ
ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

ด้วยความเต็มใจ แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ 

 
 ตัวช้ีวัดที่  8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณ 
สมบัติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ 
8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแล 
รักษาทรัพย์สมบัติ
และสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน 

ดูแล  รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน 
โรงเรียน 

ดูแล  รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน  
เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ดูแล  รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
 ตัวช้ีวัดที่  8.1  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
8.1.1  ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูท างานด้วย
ความเต็มใจ 
8.1.2  อาสาท างานให้
ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 

ไม่ช่วยเหลือพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและ
ครู  

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน  อาสา  
ท างานให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน อาสา   
ท างานและ
แบ่งปันสิ่งของให้

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน อาสา   
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า และ
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ก าลังใจ และ
ก าลังสติปัญญาโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และ
ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

ผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ 

แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ 

 
 ตัวช้ีวัดที่  8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณ  
สมบัติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ 
8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแล 
รักษาทรัพย์สมบัติ
และสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน 

ดูแล  รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน  
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียน 

ดูแล  รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน  
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ  
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล  รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน  
ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

 
ข้อที่  9  เป็นมาตรฐานสากล 
นิยาม 
 เป็นมาตรฐานสากล  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงพฤติกรรมตามเกณฑ์ท่ีคนทั่วโลกประพฤติ
ปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 ผู้เป็นมาตรฐานสากล  คือ  ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้มีความมุ่งมั่น  รักและเพลิดเพลินในการแสวงหา
ความรู้  สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการ
บริการสังคม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีจิตส านึกในการส่งเสริมและปกป้องสิ่งแวดล้อม   
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

9.1  มีความมุ่งมั่น  เพลิดเพลินใน
การแสวงหาความรู้  และแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 

9.1.1  มุ่งม่ันในการแสวงหาความรู้ที่ตนแองสนใจ  ด้วยความ
เพลิดเพลินและมีความสุข   
9.1.2  สามารถวิเคราะห์  สรุปองค์ความรู้  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

9.2  มีการบริการและมีความ
รบัผิดชอบต่อสังคม   

9.2.1  เต็มใจช่วยเหลือหรือให้บริการสังคม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีจิตส านึกในการส่งเสริม และปกป้องสิ่งแวดล้อม   

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
  ตัวช้ีวัดที่  9.1  มีความมุ่งม่ัน  เพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้  และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
9.1.1 มุ่งม่ันในการแสวง 
หาความรู้ที่ตนเองสนใจ  
ด้วยความเพลิดเพลินและ
มีความสุข   
9.1.2  สามารถวิเคราะห์
สรุปองค์ความรู้  สื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ไม่มีความมุ่งมั่นใน
การแสวงหา
ความรู้ 

มุ่งม่ันในการ
แสวงหาความรู้ที่
ตนเองสนใจด้วย
ความเพลิดเพลิน
และมีความสุข   
 

มุ่งม่ันในการ
แสวงหาความรู้ที่
ตนเองสนใจด้วย
ความเพลิดเพลิน
และมีความสุข  
วิเคราะห์ และ
สรุปองค์ความรู้ที่
ได้ด้วยตนเอง 
พร้อมสื่อสาร
ความรู้ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 

มุ่งม่ันในการ
แสวงหาความรู้ที่
ตนเองสนใจด้วย
ความเพลิดเพลิน
และมีความสุข
วิเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้ที่
ตนเองสนใจ  
พร้อมสื่อสาร
ความรู้ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้  และ
กล้าคิด  กล้าพูด
อย่างสร้างสรรค์  

  
ตัวช้ีวัดที่  9.2  มีการบริการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
9.2.1  เต็มใจช่วยเหลือ
หรือให้บริการสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีจิตส านึกในการ
ส่งเสริม และปกป้อง

ไม่เต็มใจ
ช่วยเหลือหรือ
ให้บริการผู้อ่ืน    

เต็มใจช่วยเหลือ
หรือให้บริการ
เพ่ือน ครูใน
ห้องเรียน   

เต็มใจช่วยเหลือ
หรือให้บริการ
เพ่ือน ครูใน
ห้องเรียน ดูแล 
รักษา ปกป้อง 

เต็มใจช่วยเหลือ
หรือให้บริการ
สังคม มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม ดูแลรักษา 
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อมภายใน

ห้องเรียน  
และปกป้อง 
สิ่งแวดล้อมใน
ห้องเรียนและ
โรงเรียน   

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
 ตัวช้ีวัดที ่ 9.1  มีความมุ่งม่ัน  เพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้  และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
9.1.1 มุ่งม่ันในการแสวง 
หาความรู้ที่ตนเองสนใจ  
ด้วยความเพลิดเพลินและ
มีความสุข   
9.1.2  สามารถวิเคราะห์
สรุปองค์ความรู้  สื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ไม่มีความมุ่งมั่นใน
การแสวงหา
ความรู้ 

มุ่งม่ันในการ
แสวงหาความรู้ที่
ตนเองสนใจด้วย
ความเพลิดเพลิน
และมีความสุข  
วิเคราะห์ และ  
สรุปองค์ความรู้ที่
ได้ด้วยตนเอง  

มุ่งม่ันในการ
แสวงหาความรู้ที่
ตนเองสนใจด้วย
ความเพลิดเพลิน
และมีความสุข
วิเคราะห์ และ
สรุปองค์ความรู้ที่
ตนเองสนใจ  
พร้อมทั้งสามารถ  
สื่อสารความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 

มุ่งมั่นในการ
แสวงหาความรู้ที่
ตนเองสนใจด้วย
ความเพลิดเพลิน
และมีความสุข
วิเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้ที่
ตนเองสนใจ  
พร้อมทั้งสามารถ  
สื่อสารความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
แสดงออกทางกาย 
วาจา  ใจ อย่าง
สร้างสรรค์ 

 
 ตัวช้ีวัดที่  9.2  มีการบริการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
9.2.1  เต็มใจช่วยเหลือ
หรือให้บริการสังคม  มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีจิตส านึกในการ
ส่งเสริม และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม   

ไม่เต็มใจ
ช่วยเหลือหรือ
ให้บริการผู้อ่ืน    

เต็มใจช่วยเหลือ
หรือให้บริการ
เพ่ือน ครูใน
ห้องเรียน  
 

เต็มใจช่วยเหลือ
หรือให้บริการ
สังคม มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม และดูแล 
รักษา ปกป้อง 

เต็มใจช่วยเหลือ
หรือให้บริการ
สังคม มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม มีส่วนร่วม
และมีจิตส านึกใน
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พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
สิ่งแวดล้อมใน
ห้องเรียน   

การท ากิจกรรมที่
ทีส่่งเสริม ดูแล
รักษา และปกป้อง 
สิ่งแวดล้อมใน
ห้องเรียนและ
โรงเรียน   
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เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
ตัวช้ีวัด  1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
1.3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 3 - 4 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัด

ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 – 2 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัด

ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดทีุกตัวชี้วัด หรือ  
3. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน 3 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน

จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 –  2 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน  

ไม่ผ่าน (0) ไดผ้ลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด  2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 
ดี (2) 1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับดี จ านวน    

     1 ตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดทีุกตัวชี้วัด  

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน

จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
ไม่ผ่าน (0) ไดผ้ลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัดขึ้นไป 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  3   มีวินัย  
ตัวช้ีวัด  3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ 

       สังคม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) ไดผ้ลการประเมินตัวชี้วัด ระดับดีเยี่ยม 
ดี (2) ไดผ้ลการประเมินตัวชี้วัด ระดับด ี

ผ่าน (1) ไดผ้ลการประเมินตัวชี้วัด ระดับผ่าน 
ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับไม่ผ่าน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด   4.1   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.2   แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วย 
       การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้  
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับดีจ านวน  
1  ตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด  
ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จ านวน 1 ตัวชี้วัด  

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง  
ตัวช้ีวัด   5.1   ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.2   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับดีจ านวน  
1  ตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดทีุกตัวชี้วัด  
ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด  

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 6  มุ่งม่ันในการท างาน  
ตัวช้ีวัด   6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับดีจ านวน  

1  ตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด  

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน

จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัดขึ้นไป 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 7  รักความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด  7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ 

      กตัญญูกตเวที 
7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 - 3 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัด

ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับดี จ านวน 

2 ตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ  
3. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน 2 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน

จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จ านวน 2 ตัวชี้วัด  
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัดขึ้นไป 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 8  มีจิตสาธารณะ  
ตัวช้ีวัด   8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับดีจ านวน  

1  ตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด  

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน

จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัดขึ้นไป 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 9  เป็นมาตรฐานสากล  
ตัวช้ีวัด  9.1  มีความมุ่งมั่น เพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้  และแสดงออกอย่าง 

      สร้างสรรค ์
9.2  มีการบริการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับดีจ านวน  
1 ตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด  
ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จ านวน 1 ตัวชี้วัด  

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวชี้วัดขึ้นไป 
 


