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ตัวชี้วัดคุณลักษณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
1.ทักษะ
กระบวนการคิด 

1.1  มีทักษะ 
การจ าแนก  
เปรียบเทียบ 
แยกแยะ 
 
 
 
 
 
1.2  มีทักษะ
กระบวนการคิด
เชิงเหตุผล คิด
อย่างวิจารณญาณ  
 
 
 
 
 
1.3  มีทักษะ
กระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์  
คิดแก้ปัญหา 

1) สามารถจ าแนก 
เปรียบเทียบ แยกแยะ 
แง่มุมต่าง ๆ ของการ
ทุจริต/ไม่ทจุริต  การ
ต่อต้าน/ไม่ต่อต้าน  เช่น 
ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์  
โทษ  ความเหมาะสม 
ความไม่เหมาะสม 
 
2)  สามารถแสดง
ความเห็น วิเคราะห์  
วิพากย์ วิจารณ์ และ
ประเมนิความ
สมเหตุสมผล ความ
น่าเชื่อถือ และคุณค่าของ
การกระท า /การไม่กระท า 
ทั้งของตนเองและผู้อืน่ 
 
3)  สามารถปรับตัวใน
สังคม   และสร้างสรรค์
ผลงานต่อต้านทุจรติ   

1)  บอก เล่า 
อธิบายการปฏิบัติ
ที่ได้กระท า (ดี ไม่
ไม่ดี) ได้
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
2)  บอก เล่า 
อธิบายผลดี 
ผลเสียของการ
ปฏิบตัินั้น  ได้
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
3) ปรับการปฏบิัติ
ให้ดขีึ้น ได้
เหมาะสมกับวัย 

1)  จ าแนก และ
เปรียบเทียบ ข้อดี 
ข้อเสีย  ประโยชน์ 
โทษ  ของพฤติกรรม 
ที่ดี (ไม่ทจุริต) ไม่ดี 
(ทุจริต)  ได้ตามวัย 
2)  ยกตัวอย่างบุคคลที่
ท าดีในโรงเรียน หรือ
ชุมชน 
3)  วิเคราะห์ผลดี 
ผลเสียของพฤติกรรม
ที่ดีและ 
ไม่ดี  ได้อย่างสมเหตุ 
สมผล   
 
 
 
 
3)  กล้าปฏิเสธ
(ตัดสินใจ) ในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง (การทุจริต ,
การร่วมทุจริต ) 

1)  แยกแยะ
พฤติกรรม 
ที่ดี  ไม่ดี  ที่พบเห็น
รอบตัว   
2)  ยกตัวอย่าง บุคคล
ที่เปน็แบบอย่างทีด่ ี
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  และอธิบาย
ความดีที่ปรากฏ 
3)  วิเคราะห ์
ประโยชน์ โทษ ที่ 
ตนเอง โรงเรียน จะ
ได้รับจากการปฏบิัติ/
ไม่ปฏิบตั ิ
 
 
 
 
3)  ตัดสินใจปฏิบัติ /
ไม่ปฏิบตัิ โดยยึดมั่น
ในความถูกต้อง 
 

1)  จ าแนก เปรียบเทียบ 
แยกแยะ แง่มุมต่าง ๆ ได้  
เช่น  ข้อดี /ข้อเสีย   
ประโยชน์/โทษ  ความ
เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
2)  ยกตัวอย่าง บุคคลที่เป็น
แบบอย่างที่ด ี ในโรงเรียน 
ชุมชน  และสังคม  พร้อม
อธิบายความดีที่ปรากฏ 
3)  วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย  
ประโยชน์ โทษ  
โทษ ที่ ตนเอง โรงเรียน 
และชุมชน จะได้รับจากการ
ปฏิบตัิ/ไม่ปฏบิัต ิ
  
 
4) มีวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหาการทุจริต  
5)  สร้างสรรค์ผลงาน
ต่อต้านการทุจรติ 

1)  จ าแนก เปรียบเทียบ 
แยกแยะ แง่มุมต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย  เช่น  
ข้อดี /ข้อเสีย   ประโยชน์/
โทษ  ความเหมาะสม/ไม่
เหมาะสม   
 
 
 
2)  วิเคราะห์ วิพากย์ เหตุ
ปัจจัย  ผลที่เกิด  และ
ผลกระทบ ต่อตนเอง 
สังคม ประเทศชาติ  ของ
พฤติกรรมการทุจริต/ไม่
ทุจริต  การป้องกันการ
ทุจริต/ไม่ป้องกัน  และ
สามารถเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขได ้
3) มีวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหาการทุจริต และ
การไม่ป้องกัน 
4)  สร้างสรรค์ผลงาน
ต่อต้าน ป้องกันการทจุริต 
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คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
2. มีวินัย 2.1  มีวินัยต่อ

ตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  มีความ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสิทธิ
ของตนเอง 
 
 
 
 
 

1)  ปฏบิัติตามข้อตกลง  
ข้อบังคับ  กฎกติกา   
ระเบียบ และ กฎหมาย  
ของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  เข้าใจ ปฏิบัตติาม
หน้าที่และรักษาสิทธิ 
ของตนเอง  อย่าง
ครบถ้วน 
3)  ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตน 
 
 

1.  ยอมรับและปฏบิัติ
ตนตามข้อตกลง  กฎ 
ระเบียบของห้องเรียน 
โรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2).รู้และปฏิบัตติาม
หน้าทีข่องตนเอง
อย่างถูกต้อง 
3)  ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ  
4)  ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท า ของ
ตน และมีการแก้ไข 
 

1 ตระหนักถึงความส าคัญ 
ความจ าเปน็ที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อตกลง ข้อบังคบั  
กฎกติกา   ระเบียบ และ 
กฎหมาย   
2. ปฏิบตัิตามข้อตกลง 
ของห้องเรียน และ
ระเบียบของห้องเรียน
และโรงเรียน   เช่น ส่ง
งานทุกครัง้  เข้าเรียนทุก
ช่ัวโมง 
 
 
3. ตั้งใจเรียน และท างาน
ที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จ  โดยครูให้การ
ช้ีแนะ 
4)  รู้สิทธิของตนเอง   
 
5)  รับผดิชอบในการ
กระท าของตน 

1 เห็นคุณค่า 
คุณประโยชนข์องการ
ปฏิบตัิตามข้อตกลง 
ข้อบังคับ  กฎกติกา   
ระเบียบ และ กฎหมาย   
2. ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ครอบครัว   
3. ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ของห้องเรียน และ
ระเบียบของโรงเรียน  
อย่างตั้งใจ   เช่น  ส่งงาน
ตรงเวลา  และเข้าเรียน 
ทุกช่ัวโมง   
3)  ตั้งใจเรียนและท างาน
ที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จทันเวลา  โดยมีการ
แนะน าบ้าง 
4).  รู้สิทธิ และรู้จักรักษา
สิทธิของตนเอง  
5)  รับผดิชอบในการ
กระท าของตน 

1. ปฏิบตัิตามข้อตกลง 
ของห้องเรียน และระเบียบ
ของโรงเรียน อย่าง
สม่ าเสมอ  
  
2)  ปฏบิัติตามข้อตกลง 
ของชุมชน  ด้วยความ 
เต็มใจ 
 
 
 
 
 
3)  ตั้งใจเรียนและท างานที่
ได้รับมอบหมายจนส าเรจ็ 
ทันเวลา  ด้วยตนเอง 
 
 
4)  รู้สิทธิ และรู้จักรักษา
สิทธิของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
5)  รับผดิชอบในการ
กระท าของตน 

1. ปฏิบตัิตามข้อตกลง 
ของห้องเรียน และ
ระเบียบของโรงเรียน  
จนเป็นนิสัย   
 
2)  ปฏบิัติตามข้อตกลง 
ระเบียบของชุมชน  กฎ
กติกาของสังคม และ
กฎหมาย  อย่าง
สม่ าเสมอ  ด้วยความ 
เต็มใจ 
 
 
3)  ตั้งใจเรียน ท างานที่
ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จทันเวลา  ด้วย
ตนเอง และเป็น
แบบอย่างได ้
4)  รู้สิทธิ และรู้จัก
รักษาสิทธิของตนเอง
จนเป็นลักษณะนิสัย 
5)  รับผดิชอบในการ
กระท าของตน 
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คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
2. มีวินัย 2.3   มีความ

รับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคมและ 
ประเทศชาติ   

4) รู้ เคารพสิทธิ 
ของผู้อืน่ 
 
 
 
 
5)  เปน็พลเมืองดี  
ของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ   
 
 

5)  รอคอยตามล าดบั
ก่อนหลัง 
 
 
 
 
6) เคารพกติกา
มารยาท และชักชวน
ให้ผู้อืน่ร่วมปฏบิัต ิ
 

6) มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดข้อตกลงของห้อง 
 
 
 
 
7) รู้ สิทธิของเพื่อน ครู 
และผู้ปกครอง 
 
 
8)  รู้จักบคุคลที่มี
พฤติกรรมที่ด ี

6) มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาข้อตกลงของห้อง 
 
 
 
 
7)  รู้ และเคารพสิทธิของ
เพื่อน ครู และผูป้กครอง 
 
 
8)  น าตัวอย่างพฤติกรรม
ที่ดี  ของบุคคลตัวอย่าง  
บางส่วนไปประพฤติ 
ปฏิบตัิในชีวิตประจ าวัน 
 
 

6) มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและพัฒนา
ข้อตกลงของห้อง 
 
 
 
7)  รู้ และเคารพสิทธิของ
เพื่อน ครู ผูป้กครอง ผู้อืน่
ในสังคม 
 
8)  น าตัวอย่างพฤติกรรมที่
ดีไปประพฤติ ปฏบิัติใน
ชีวิตประจ าวัน จน  
 
 

6)  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและพัฒนา
ข้อตกลงของห้อง 
7)  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดข้อตกลงของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
8)  รู้ และเคารพสิทธิ
ของเพือ่น ครู 
ผู้ปกครอง และผู้คนใน
สังคม 
9)  น าตัวอย่าง
พฤติกรรมที่ดีไป
ประพฤติ ปฏบิัตใิน
ชีวิตประจ าวัน และ
ชักชวนให้เครือข่าย
ปฏิบตัิตาม 
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คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
3. ซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

3.1  ประพฤติตรง
ความเป็นจริงต่อ
ตนเองทั้งทางกาย 
วาจา และใจ 
 
 
 
 
3.2  ประพฤติตรง
ความเป็นจริงต่อผู้อื่น 
ทั้งทางกาย วาจา และ
ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ใหข้้อมูลที่ถูกต้อง 
และเป็นจริง 
2)  ปฏบิัติโดยค านึ่ง
ถึงความถูกต้อง 
ละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด 
3)   ปฏิบัติตามค าม่ัน
สัญญา 
4)  ไม่ถือเอาส่ิงของ
หรือผลงานของผู้อืน่
มาเป็นของตน 
 
5)  ปฏบิัติตนต่อผู้อืน่
ด้วยความซ่ือตรง 
 
 
6)  ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง 
 

1)  พูดความจริง 
 
2)  ยอมรับผดิเมื่อ
ตนเองกระท าผิด 
 
 
3)  ปฏบิัติตามส่ิงที่
ได้ตกลงไว้ 
4) ไม่แย่ง หยิบของ
ผู้อื่นมาเปน็ของตน 
 
 

1)  ไม่พูดปด 
 
2 )  เกรงกลัวการถูก
ลงโทษ  เมื่อพูดโกหก 
หรือท าผดิ 
 
 
 
3) ไม่ลอกการบ้าน   
 
 
 
4) ไม่หยิบส่ิงของของ
ผู้อื่นมาเปน็ของตน
โดยไม่ได้รับอนญุาต 
5)  เก็บของได้ส่งคืน 
เพราะมีความ
ตระหนัก 
6)  ตระหนักในคุณค่า
ของการไม่ลอก
การบ้าน ลอกข้อสอบ  
7)  พูดความจริงต่อครู 
และผู้ปกครอง 
 

1)  ไม่พูดปด ให้ข้อมูลที่
เป็นจริง 
2)  ภาคภูมิใจเมื่อพดูจริง  
ปฏิบตัิถูกต้อง และได้
รับค าชม 
 
 
 
3) ไม่ลอกการบ้าน และ
ไม่ลอกข้อสอบ และเกิด
ความตระหนักในผลแห่ง
การปฏิบัต ิ
4) ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่น
มาเป็นของตนโดยไม่ได้
รับอนุญาต 
5)  ยืมส่ิงของผู้อืน่ ไป
แล้วไม่ส่งคืน 
6)  ไม่เอาเปรียบผู้อืน่ 
 
 
7)  พูดความจริง หรือให้
ข้อมูลที่เป็นจริงกับ ครู 
ผู้ปกครอง และเพื่อน   

1)  ไม่พูดปด 
 
2)  พูดจริง ปฏบิัติถูกต้อง
ตามความจริง  เพื่อเป็นที่
ยอมรับของกลุ่ม 
 
3)  ปฏบิัติตามค าม่ัน
สัญญา ของกลุ่ม 
4)  ไม่ลอกการบ้าน และ
ไม่ลอกข้อสอบ  
 
 
5) ไม่หยิบสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเปน็ของตนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
6)  ยินดีในความส าเร็จ  
ไม่คิดริษยา หรือกลั่น
แกล้ง 
 
7)  พูดความจริง และให้
ข้อมูลที่เป็นจริงกับครู  
ผู้ปกครอง  และเพื่อน 
อย่างสม่ าเสมอ  

1)  ไม่พูดปด 
 
2) ละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระท าผิดทั้งกาย 
วาจา ใจ 
 
3)  ปฏบิัติตามค าม่ัน
สัญญา  
4) ไม่ลอกการบ้าน  
ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอก
ผลงานหรือน าผลงานของ
ผู้อื่น  มาเป็นของตน 
5)  ไม่ยักยอก  ไม่ส่งคืน
ส่ิงของ ทรัพย์สิน ที่ยืมมา 
6)  ท าของผู้อื่นเสียหาย 
แล้ว 
7) ไม่กระท าใด  เพื่อให้
ตนเองไดร้ับประโยชน ์
8) ไม่ชักชวนผู้อื่นไป
ในทางที่เส่ือมเสีย 
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คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
3. ซ่ือสัตย์ สุจริต  

 
 
 
 
3.3  ประพฤติตรงความ
เป็นจริงต่อสังคม และ
โลกทั้งทางกาย วาจา 
และใจ 

 
 

   
 

 
 

5)  ไม่สอพลอเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตน 
6)  เตือนสติ และ
แนะน าในส่ิงที่เป็น
ประโยชน ์
7)  ร่วมมือ ร่วมใจกัน
ท างานด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 
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คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
4. อยู่อย่าง
พอเพียง 

4.1  ด าเนินชีวิต
อย่างพอประมาณ มี
เหตผุลรอบคอบ มี
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองด าเนินชีวิต
อย่างประหยดั คุ้มค่า 
และเก็บ รักษาดูแล
อย่างดี รวมทั้งการใช้
เวลาอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1).เล่น ใช้ ส่ิงของที่
ตนเองมีอยูห่รือได้รบั
ด้วยความพอใจและ
น ามาเล่น ใช้ เสมอๆ 
2).มีพฤติกรรม (ท่าทาง 
วาจา) แสดงความรู้สึก
ทางบวกต่อส่ิงของ 
ที่ตนเองมีอยู่หรือได้รับ 
3) กินอยู่ง่ายตามสภาพ
จริง 
4) .ใช้ส่ิงของส่วนตน
ตามความจ าเปน็ 
5) รู้จักใช้ส่ิงของที่มีอยู่
ทดแทนส่ิงที่ช ารุดไม่
ซ้ือหาใหม ่ หรือ
ประดษิฐ์ของเล่นง่ายๆ 
ได้ด้วยตนเอง 
6) รู้จักออม และใช้เงิน 
ตามความจ าเปน็ และ
ชักชวนผู้อื่นปฏิบตัิด้วย 
 
 
 
 

1) พอใจในส่ิงทีต่นมีอยู ่
2) ใช้ของส่วนตนอย่าง
ประหยดั และคุ้มค่า และ
ดูแลรักษา 
 

1)ใช้ทรัพยากร และ
ทรัพย์สินต่าง  ทั้งของ
ตนเอง และของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า และ
เก็บรักษาเพื่อใช้
ประโยชน์ในโอกาส
ต่อไป 
 

1)  ด าเนนิชีวิตอย่าง
พอเพียง  มีเหตุผล  
รอบคอบ มีคุณธรรม 

1)  ด าเนนิชีวิตอย่าง
พอเพียง  มีเหตุผล  
รอบคอบ มีคุณธรรม 
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คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
4. อยู่อย่าง
พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี ปรบัตัวเพื่อ
อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

2)  ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า และ
เก็บรักษาดูแลอย่างด ี
3)  ปฏบิัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล 
 
4)  ไม่เอาเปรียบผู้อืน่
และไม่ท าให้ผูอ้ื่น
เดือดร้อน พร้อมให้
อภัยเมื่อผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด 
 
 
5)  วางแผนการเรียน 
การท างาน และการ
ใช้ชีวิตประจ าวันบน
พื้นฐานของความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร 
 

7).ใช้ส่ิงของส่วนรวม 
พอควรตามความจ าเปน็ 
8).ใช้น้ าไฟเท่าที่จ าเป็น
และปิดทุกครั้งที่เลิกใช้
สม่ าเสมอ และชักชวน
ผู้อื่นปฏิบัตดิ้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ใช้และรักษาส่ิงของที่
เป็นสาธารณสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
4) เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
2) ไม่เอาเปรียบผูอ้ื่น 
และไม่ท าให้ผูอ้ื่นเดือน
ร้อน  พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นท าผดิพลาดและมี
ความส านึกต่อการ
กระท านั้น ๆ อย่าง
จริงใจ 
3) มีการวางแผน และ
ปฏิบตัิตนให้ถูกต้อง 
เหมาะสม  อย่าง
รอบคอบ มีเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ปรับตัวเพื่ออยูใ่นสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) ตั้งสัจจะ และปฏิบตัิ 
พัฒนาตน ในการอด
ออม การใช้เงินอย่าง
ประหยดั ตามความ
จ าเปน็  ไม่สุรุ่ยสุร่าย  
ใช้ทรัพยากรที่บ้าน 
โรงเรียนและในชุมชน
อย่างประหยดัคุ้มค่า 
3) ตั้งสัจจะ และ
ประพฤติ ปฏบิัตศิีล 5 
จนเป็นนิสัย 
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คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
5. มีจิตสาธารณะ 5.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

ความเต็มใจ ไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  ร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน  
ชุมชน สังคม 
 

1)  ช่วยปฏิบัติ  ใน 
งานที่ได้รบัการร้อง
ขอจากผู้อื่น  โดยไม่
หวังผลตอบ 
 
2) แบ่งปัน  ด้วยความ
เต็มใจ    ไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
1) ร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ความดี ของ
บุคคล ในโรงเรียน 
ชุมชน สังคม  ที่เป็น
ต้นแบบการไม่ทุจรติ 
2) ร่วมกิจกรรม
ป้องกัน ต่อต้าน 
การทุจริต 

1. อาสาช่วยงาน ต่าง ๆ   
 
 
 
 
2) เห็นใจผูท้ี่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการ
ไม่มีส่ิงของจ าเป็น เช่น 
ดินสอ …. 
 
3) รู้จักแบ่งปนัสิ่งของ
แก่ผู้อื่นได้ โดยไม่
เรียกร้องส่ิงตอบแทน 
 
4).  ร่วมท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม  และชักชวน
ให้ผู้อืน่มีส่วนร่วม 
 

1) อาสาช่วยงานต่าง ๆ  
ด้วยความเต็มใจ  โดย
ไม่หวังผลตอบแทน  
 
 
2) เข้าใจ และเห็นใจผู้
ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการไม่มีส่ิงของ
จ าเปน็ เช่น ดินสอ ไม้
บรรทดั....... 
3)  รู้จักแบง่ปันสิ่งของ
แก่เพื่อนนักเรียน โดย
ไม่หวังผลตอบแทน 
 
4)  ช่ืนชม การปฏิบัตดิี
เพื่อนนักเรียน ที่มี
พฤติกรรมไม่ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

1) ช่วยปฏิบัติงาน ด้วย
ความเต็มใจ และโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 
และชักชวนผู้อื่นให้
ร่วมปฏิบัต ิ
2) เข้าใจ เห็นใจผูท้ี่
ได้รับความเดือดร้อน
จากการไม่มีส่ิงของ
จ าเปน็ เช่น ดินสอ ไม้
บรรทดั....... 
3)  แบ่งปัน และร่วม
แบ่งปนัสิ่งของแก่
เพื่อนนักเรียน โดยไม่
หวังผลตอบแทน 
4)  ช่ืนชม และเผยแพร่
ความดีของเพื่อน
นักเรียน ที่มีพฤติกรรม
ไม่ทุจริต 
 
 
 
 
 

1) พึงพอใจที่ช่วยเหลือ 
แบ่งปนัใหผู้้อื่นด้วย
ความเต็มใจ และโดย
ไม่หวังผลตอบแทน  
 
2) ชักชวนให้ผู้อื่นร่วม
ช่วยเหลือ แบ่งปนั  
โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
3)  มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้อื่น
ประพฤติ ปฏบิัตเิพื่อ
เป็นพลเมืองดขีอง
โรงเรียน ชุมชน สังคม 
4)  เข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ความดขีอง
บุคคลที่เป็นต้นแบบ
การไม่ทุจริต 

1) ยึดมั่น และพึงพอใจ
ที่ช่วยเหลือ แบ่งปันให้
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
และโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  
2) เป็นผูน้ าในกิจกรรม
ร่วมช่วยเหลือ แบ่งปัน  
ให้ผู้อืน่ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
3)  เปน็ผู้น า ในการ
สนับสนุนให้ผู้อื่น
ประพฤติ ปฏบิัตเิพื่อ
เป็นพลเมืองดขีองชาติ 
และสังคมโลก 
4)  เปน็ผู้น าในกิจกรรม
เผยแพร่ความดขีอง
บุคคลที่เป็นต้นแบบ
การไม่ทุจริต 
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คุณลักษณะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
5. มีจิตสาธารณะ    5)  มีส่วนร่วมในการ

ติดตามการปฏบิัติงาน
ของคณะกรรมการ
นักเรียนที่ไม่เหมาะสม 
ส่อไปในทางทุจรติ   
อย่างเหมาะสมกับวัย 

5)  มีส่วนร่วมในการ
ติดตามการปฏบิัติงาน
ของคณะกรรมการ
นักเรียนที่ไม่เหมาะสม 
ส่อไปในทางทุจรติ 
อย่างเหมาะสมกับวัย 

5)  ชักชวนให้เพื่อน
นักเรียนตดิตามการ
ปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการนักเรียน
ที่ไม่เหมาะสม ส่อไป
ในทางทุจรติ 
อย่างเหมาะสมกับวัย 
6)  ร่วมในกิจกรรมการ
ติดตามการใช้อ านาจ
ของรัฐ 
 

5)  เปน็ผู้น าในกิจกรรม
การติดตาม และให ้
ข้อท้วงตงิ 
ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการนักเรียน 
ในการปฏบิัติงานที่
เห็นว่าไม่เหมาะสม 
 6) มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ใช้อ านาจของรัฐ 
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ตัวอย่างการน าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Norm) ของแต่ละชั้น มาใส่ในช่องระดับคุณภาพ  

(ตัวอย่าง   ชั้น ป. 1-3) 

 

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
พฤติกรรมของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ  

ไม่ผ่าน  ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1.ทักษะ
กระบวนการคิด 

1.1  มีทักษะ 
การจ าแนก  
เปรียบเทียบ 
แยกแยะ 
 
 
 
 
 
  

1) สามารถจ าแนก 
เปรียบเทียบ แยกแยะ 
แง่มุมต่าง ๆ ของการ
ทุจริต/ไม่ทจุริต  การ
ต่อต้าน/ไม่ต่อต้าน  เช่น 
ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์  
โทษ  ความเหมาะสม 
ความไม่เหมาะสม 
 
  

1)  ไม่สามารถจ าแนก หรือ
เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย  
ประโยชน์ โทษ  ของพฤติกรรม 
ที่ดี (ไม่ทจุริต) ไม่ดี (ทจุริต)   
 ...... (ซ่ึงเป็นพฤติกรรมนักเรียน
พบเหน็ทีบ่้านหรือที่โรงเรียน) 
 
 

1)  จ าแนก และเปรียบเทียบ 
ข้อดี ข้อเสีย  ประโยชน์ โทษ  
ของพฤติกรรมทีด่ี (ไม่ทจุริต) 
ไม่ดี (ทุจรติ)    
...... (ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
นักเรียนพบเหน็ทีบ่้าน 
โรงเรียน) 
 
 
 

1)  จ าแนก และเปรียบเทียบ 
ข้อดี ข้อเสีย  ประโยชน์ โทษ  
ของพฤติกรรมทีด่ี (ไม่ทจุริต) 
ไม่ดี (ทุจรติ)  ได ้
...... (ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
นักเรียนพบเหน็ทีบ่้าน 
โรงเรียน ในชุมชน ) 
 
 
 
 

1)  จ าแนก และเปรียบเทียบ 
ข้อดี ข้อเสีย  ประโยชน์ 
โทษ  ของพฤติกรรมที่ดี 
(ไม่ทุจรติ) ไม่ดี (ทุจริต)  ได ้
...... (ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
นักเรียนพบเหน็ทีบ่้าน 
โรงเรียน ในชุมชน ใน
สังคม ) 
 

 


