
คูม่ือการวดัและประเมินผลการเรียน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 (ปรับปรุง 2560)          

งานทะเบยีน – วดัผล  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม หนา้ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวัดผล ประเมินผล 
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การวัดผล  
การวัดผล (Measurement)  หมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือ

คุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งท่ีต้องการวัด โดยสิ่งที่ต้องการวัดนั้นเป็นผลมาจากการกระท า หรือ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน เช่น การวัดผลการเรียนรู้ สิ่งที่วัดคือ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 

การประเมินผล 
 ภาษาอังกฤษมีหลายค าที่ใช้มาก มี 2 ค า คือ 
 Evaluation  เป็นการประเมินตัดสิน มีการก าหนดเกณฑ์ชัดเจน เช่นได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ตัดสินว่าอยู่
ในระดับดี  ได้คะแนน ร้อยละ 60 – 79  ตัดสินว่าอยู่ในระดับ พอใช้  ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60  ตัดสินว่าอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง  Evaluation  จะใช้กับการด าเนินงานทั่วๆไป เช่น การประเมินโครงการ (Project Evaluation ) การ
ประเมินหลักสูตร ( Curriculum Evaluation) 
 Assessment  เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ ใช้เกณฑ์เชิงสัมพันธ์ เช่น เปรียบเทียบกับการประเมินครั้ง
ก่อน เปรียบเทียบกับเพ่ือนหรือกลุ่มใกล้เคียงกัน Assessment มักใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความหมายของการวัดผลประเมินผล 



คูม่ือการวดัและประเมินผลการเรียน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 (ปรับปรุง 2560)          

งานทะเบยีน – วดัผล  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม หนา้ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลและประเมินผลย่อย 
 (Formative Assessment) 
     เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปล
ความหมาย แล้วน าไปใช้ในการส่งเสริม หรือ
ปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการ
สอนของครู ซึ่งจะท าให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้อง
ปรับปรุง  
     โดยครูต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย เช่นการสังเกต การ
ซักถาม การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงาน  
การประเมินตนเอง หรือการประเมินเพ่ือน
และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)    

การวัดผลและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
 (Summative Assessment) 
     เป็นการวัดและประเมินผลสรุปผลการ
เรียนรู้ ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบ
หน่วยการเรียนรู้ จบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้
คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน  ให้การ
รับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่าน
รายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ 
หรือสามารถจบหลักสูตรได้หรือไม่  
    ในการประเมินผลที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีที่หลากหลาย 
และพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน 
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การก ากบัดูแลคุณภาพการศึกษา 

1. การประเมินระดับชั้นเรียน 

   เป็นการประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการ
เรียนการสอน  โดยประเมินตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
คะแนนของหน่วยการเรียนรู้ การประเมินผล
กลางภาค ปลายภาค ตามรูปแบบที่
สถานศึกษาก าหนด ซึ่งผลการประเมินจะเป็น
คะแนน หรือระดับผลการเรียนให้แก่ผู้เรียน 
และน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียน
การสอนต่อไปด้วย 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา 

   เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็น
รายปี /รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียน  และการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน
การตัดสินการเลื่อนชั้น การจบหลักสูตร  และ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ต้อง
พัฒนาด้านใด เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร งาน โครงการ และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ สพฐ. ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

4. การประเมินระดับชาติ 

   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนในชั้น 
ป.3 ป.6 ม.3  และ ม.6  เพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ 

3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน หรือตรวจสอบจาก
ข้อมูลระดับสถานศึกษา 
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การจัดการระบบงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 

งานวดัผล 

มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานวดัผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั

การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้กบั

ผู้สอน ตลอดจนด าเนินการเก่ียวกบัการสร้าง

เสริมความเข้มแขง็ ในเทคนิควิธีการวดัผล

และประเมินผลการเรียนรู้ให้บคุลากรของ

สถานศกึษา 

งานทะเบยีน 

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเอกสารหลกัฐาน

การศกึษา เอกสารการประเมินผล การจดัท า 

จดัเก็บ และการออกเอกสารหลกัฐาน

การศกึษาอยา่งเป็นระบบ 

ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็อาจรวมทัง้สองงาน และมอบหมายผู้ รับผิดชอบคนเดียว 
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วิธีการวดัผลและประเมินผล 

ต้องด าเนินการวัดผลและประเมินผลให้ครบ 4  ด้าน ดังนี ้

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
       

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       

4. การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
       

3. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน 
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1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุม่สาระ 
       
สถานศึกษาด าเนินการ 

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาพ้ืนฐาน  ผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

ประเมินผลระหว่างเรียน ประเมินตัดสินผลการเรียนรายภาค 

ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการประเมินการผ่านตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชา 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนรู้รายภาค 
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การก าหนดคะแนน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนระหว่างภาค สอบปลายภาค 
คะแนนเก็บ สอบกลางภาค 

ภาษาไทย 50 20 30 
คณิตศาสตร์ 50 20 30 
วิทยาศาสตร์ 50 20 30 
สังคมศึกษาฯ 50 20 30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 60 20 20 
ศิลปะ 60 20 20 
การงานอาชีพฯ 60 20 20 
ภาษาต่างประเทศ 50 20 30 
หมายเหตุ  เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ เท่ากับร้อยละ 60 
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             ครูต้องประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ของผู้เรียน และซ่อมเสริมให้ทุกคนมีพื้นฐานเพียง
พอที่จะเรียนในแต่ละเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการประเมินผลรายวิชา 

1.การประเมินผลก่อนเรียน 

แนวปฏิบัติ 

         1.วัดพื้นฐานความรู้และทักษะของผู้เรยีนในเรื่องที่จะเรียน 

         2.ซ่อมเสรมิผู้เรยีนที่มพีื้นฐานไมเ่พยีงพอ 

         3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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2.การประเมินผลระหว่างเรียน 

วัดผล/ประเมินผลแต่ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ขณะจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

เลือกวิธีการ เครื่องมือ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

ก าหนดภาระงาน ชิ้นงานท่ีเหมาะสม 

เก็บสะสมคะแนนเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในเอกสาร ปพ.5  

(จัดซ่อมเสริม พัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จนผ่าน) 

-คะแนนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 

-ข้อมูลใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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3.การประเมินผลกลางภาค 

ด าเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

*  วัดตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยจัดท า Test Blueprint 

*  ถ้าผู้เรียนได้คะแนนไมถ่งึเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ จัดสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวเฉพาะตัวชี้วัด/  
ผลการเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อสอบแก้ตัวแล้วมีสิทธิ์ได้คะแนนเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีตั้งไว้ 

 เป็นการสรุปผลการเรยีนในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าผู้เรยีนคงสภาพ
ความรู้และทักษะที่ส าคญัๆส าหรับเป็นพื้นฐานส าหรับการเรยีน
ต่อไปหรือไม ่

 เป็นข้อมูลให้ครแูละผู้เรยีนน าไปปรับปรุงการพฒันาเรยีนการสอน 

 น าคะแนนไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 

แนวปฏิบัติ 

ท าไมต้องสอบกลางภาค 
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หมายเหต ุ ในภาคเรียนที่ 2 ในการสอบปลายภาคต้องใช้ข้อสอบกลาง ใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ร้อยละ 20 ของคะแนนปลายภาค 
 
 
 

4. การประเมินผลปลายภาค 

เข้าสอบได้เฉพาะผูเ้รียนที่มีเวลาเรยีนรอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

 ยึดตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้  

 ท า Test Blueprint 

 ใช้เครื่องมือการวัดผลท่ีเหมาะสม 

 ต้องมีส่วนของแบบทดสอบแบบเขียนตอบไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 30 

 บันทึกผลการวัดผลลงใน ปพ.5 

เพื่อสรุปผลการเรยีนตลอดภาคเรียน 

แนวปฏิบัติ 

รายงานให้ผูเ้รียน ผู้ปกครองทราบ 
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การตัดสินผลการเรียน 

ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา น าคะแนน  ระหวา่งเรยีน  กลางภาค 
และปลายภาค มารวมกันตามสัดส่วน
ที่ก าหนดไว้ 

ระดับผลการเรยีนแสดงด้วยตัวอักษร 

“ร”  “มส”  “มก” 

ระดับผลการเรยีนแสดงด้วยตัวเลข  8 ระดับ 

“0-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4” 

ให้ระดับผลการเรียน 
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ระดับผลการเรียน คะแนนร้อยละ ระดับคุณภาพ 
4.0 80-100 ดีเยี่ยม 
3.5 75-79 ดีมาก 
3.0 70-74 ดี 
2.5 65-69 ค่อนข้างดี 
2.0 60-64 ปานกลาง 
1.5 55-59 พอใช้ 
1.0 50-54 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
0 0-49 ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลการเรยีนแสดงด้วยตัวเลข 
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การเปลี่ยนระดับผลการเรียน    “0” 

แนวปฏิบัต ิ
1.จัดสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวส าหรับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีไม่ผ่าน  2  ครั้ง  
ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1  หลังจากการประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านในแต่ละภาคเรียน 
ครั้งท่ี 2  -ภาคเรียนท่ี 1 ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียนท่ี 2 
            -ภาคเรียนท่ี 2  หลังจากประกาศผลสอบแก้ตัวคร้ังท่ี 1 
*ถ้ามีเหตุสุดวิสัย หัวหน้าสถานศึกษาขยายเวลาได้อีก 1 ภาคเรียน 
2.ผลการสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  “1" 
3. ถ้าสอบแก้ตัวไม่ผ่านภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ด าเนินการดังนี้ 

รายวิชาพ้ืนฐาน  - เรียนซ้ าทั้งรายวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม  - เรียนซ้ าทั้งรายวิชา  หรือ 
- เปลี่ยนรายวิชาใหม่  หรือ - คงสภาพเดิม 

อยู่ในดุลพินิจ 

ของหัวหน้าสถานศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.ครูผูส้อนคัดลอกรายชื่อนักเรยีนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ใส่แบบ ธค.วผ.03 รายวิชาละ 1 ชุด  เก็บไว ้
2.ครูที่ปรึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนมผีลการเรยีนไมผ่่าน และแจกค าร้องขอสอบแก้ตัวให้นักเรยีน 
3.นักเรียนเขียนค าร้องขอสอบแกต้ัว ครูที่ปรึกษาลงช่ือ 
4.นักเรียนน าค าร้องไปพบครผูู้สอน เพื่อนัดหมายการเรยีนซ่อมเสรมิ(มอบหมายงาน) และการสอบแก้ตัว (ตามตาราง
ที่งานวัดผลก าหนด) ครูผูส้อนบันทึกการนัดหมาย และลงช่ือในค ารอ้งขอสอบแก้ตัว นักเรียนเก็บไว ้
5.นักเรียนเรียนซ่อมเสรมิ(ส่งงาน) ตามที่ครผูู้สอนนดัหมาย สอบแก้ตวั และลงช่ือ ใน ธค.วผ.03 ที่ครูผูส้อนคัดลอกไว ้
และครผููส้อนคนสุดท้ายของการสอบแก้ตัว เก็บค าร้องขอสอบแก้ตัวจากนักเรียนเพื่อส่งคืนงานวัดผล พร้อม ธค.วผ.03 
6. ครูผู้สอนส่งแบบรายงาน ธค.วผ.03 รายวิชาละ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารเก็บไว้ 1 ชุด) ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งงาน
วัดผลตามวัน เวลาท่ีก าหนด  ทุกรายวิชา (รวมทั้งที่ไม่มีนักเรยีนผา่น เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน) 
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ผลการเรียน “ร” 

สาเหตุ 
1. ขาดสอบกลางภาค /ขาดสอบปลายภาค 
2. ไม่ส่งงานชิ้นส าคัญ (ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน คือ ต้อง
บันทึกชี้แจงถึงความส าคัญของงานท่ีไม่ส่งว่าสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ 
ใดบ้าง และได้ด าเนินการติดตามนักเรียนอย่างไรบ้าง ) 

การเปลี่ยน “ร”   

 ให้ครูและผู้เรียนด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุ  ในก าหนดเวลาเดียวกับการ
เปลี่ยนผลการเรียน “0” 

 

ผลการแก้ “ร”   

 กรณีได้ “ร” จากสาเหตุสุดวิสัย ได้ผลเป็น  0 – 4 

 กรณีได้ “ร” จากสาเหตุไม่สุดวิสัย ได้ผล 0-1 

 ถ้าแก้ “ร” แล้วได้ “0” ด าเนินการตามวิธีการแก้ “0” ต่อไป 
 

กรณีไม่ส่งงาน ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินกลางภาค ปลายภาค ให้ผู้สอนน า
คะแนนท่ีมีอยู่ใช้ตัดสินผลการเรียน 
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ผลการเรียน “มส” 

สาเหตุ  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ของเวลาเรียนท้ังรายวิชา 

การด าเนินการ 
1.ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ ส ารวจเวลาเรียน  
2. แจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
3.นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 % และมีเหตุผลอันควร ย่ืนค าร้องขอมี
สิทธิ์เข้าสอบโดยให้ผู้ปกครองรับทราบ และเรียนซ่อมเสริมจนมีเวลาเรียนครบ 
4.ถ้านักเรียนไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบ /เรียนซ่อมเสริมไม่ครบ นักเรียนจะไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบปลายภาคและได้ผลการเรียนเป็น “มส” 

แนวปฏิบัติ 

 *  ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% ให้ 

         -รายวิชาพ้ืนฐาน ลงทะเบียนเรียนซ้ า 

         -รายวิชาเพ่ิมเติม  ลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือ เปลี่ยนรายวิชาใหม่ (อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษา) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชาใหม่ให้ลงในหมายเหตุของ ปพ.1 ด้วย 

 * ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% แต่ไม่น้อยกว่า 60% ให้ 

         -เรียนซ่อมเสริม /มอบหมายงาน ให้ครบเวลา แล้วให้สอบปลายภาค ได้ผลการเรียน  0 – 1  
เท่านั้น   

         -ถ้าแก้ “มส” แล้วได้ “0” ให้ด าเนินการตามวิธีการแก้ “0” 
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การเรียนโดยไม่นับหน่วยการเรียน “มก” 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 

 ยื่นค าร้องขอเรียนโดยไม่นักหน่วยการเรียน 

ได้รับอนุญาตให้เรียน 

เวลาเรียนครบ 80% เวลาเรียนไม่ครบ 80% 

ได้ผลการเรียน  “มก” ไม่บันทึกผลการเรียน 
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2.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.1 กิจกรรมนักเรียน 

2.1.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 2.1.2 กิจกรรมชุมนุม 

2.2 กิจกรรมแนะแนว 2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
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กิจกรรมนักเรียน 

1.กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี      2. กิจกรรมชุมนุม 

เป็นกิจกรรมบังคับ 
เลือกเรียนกิจกรรมละ 1 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผลการเรียนเป็น “ผ”
หรือ  “มผ” 

ตัดสินผลการเรียน 
รายภาค 

ต้องผ่านจุดประสงค์ที่
โรงเรียนก าหนด 

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  ของเวลา
เรียนทั้งหมด 

มีผลต่อการเลื่อนชั้น 
และการจบหลักสูตร 
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กิจกรรมแนะแนว 

   การที่ครูมีความเข้าใจในตัวผู้เรียน ช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จกัตนเอง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และรู้จัก
ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างฉลาด จะช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุผล ตามความมุ่ง
หมายของหลักสูตร กิจกรรมที่จะช่วยในเรื่องเหล่านี้โดยตรง คือกิจกรรมแนะแนว ซึ่งโรงเรียนต้อง
ด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ให้ข่าวสารข้อมูลที่จ าเป็นด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ 
การปรับตัวในสังคม และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

จัดให้ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ตามควรแก่กรณี 

ติดตามประเมินผลงาน และพัฒนาการแต่ละด้านของผู้เรียน 

ประเมินผลเป็น  “ผ”  หรือ “มผ” 

มีผลต่อการเลื่อนชั้น และการจบหลักสูตร 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

ครูที่ปรึกษา 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ให้ครบตามเกณฑ์ (40 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา) ตรวจสอบหลักฐาน 

ผู้ปกครอง 

ร่วมมือในการติดตาม
พัฒนาการ บันทึกความเห็น 
สรุปพัฒนาการ 

ผู้เรียน 

ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ อย่างสม่ าเสมอ มีการ
บันทึกผลการร่วมกิจกรรมไว้เป็นหลักฐาน 
ให้ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (40 ชั่วโมง / 
ปีการศึกษา) 

หลักฐานบันทึกเป็นรูปภาพ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

เก็บไว้ในสมุดบันทึกการอ่าน -บันทึกความดี 

ประเมินผลเป็น  “ผ”  หรือ “มผ” 

มีผลต่อการเลื่อนชั้น และการจบหลักสูตร 
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3.การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้ประเมิน   คือ ครูผู้สอนทุกรายวิชา  

เกณฑ์การประเมิน 
3     หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม 
2     หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ในระดับดี 
1     หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
0     หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ  ได้แก ่
1.รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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การน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง  8 ประการดังกล่าว  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลนั้น  สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม 
ตัวชี้วัดพฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

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  และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด         1.1   เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2  ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย 

    1.3 ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

1.1 เป็นพลเมืองดี 
 ของชาติ 

1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติ   และอธิบายความหมาย 
 ของเพลงชาติได้ถูกต้อง     
1.1.2   ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของชาติ   
1.1.3   มีความสามัคคี  ปรองดอง     

1.2  ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็น 
 ชาติไทย 

1.2.1    เข้าร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี  ปรองดอง   
 ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
1.2.2   หวงแหน  ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาตไิทย 

1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและ
 ปฏิบัติตนตามหลัก
 ของศาสนา 

1.3.1    เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
1.3.2   ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ   
1.3.3   เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4   เคารพเทิดทูน
 สถาบัน
 พระมหากษัตริย ์

1.4.1    เข้าร่วมและมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมที่เกีย่วกับสถาบัน    
พระมหากษตัริย ์

1.4.2  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระมหากษัตรยิ์        
1.4.3  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
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เกณฑ์การให้คะแนน                                                           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ  

ร้องเพลงชาติ  และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง     

1.1.2 ปฏิบัตตินตามสิทธิ 
หน้าท่ีพลเมืองดีของ
ชาติ  

1.1.3  มีความสามัคคี  
ปรองดอง   

 

ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ                ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติ   ร้องเพลงชาติ 
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าท่ีของนักเรียน   
และให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับสมาชิกใน
ช้ันเรียน  

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของนักเรียน   และ
ให้ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการท ากิจกรรม
กับสมาชิกใน
โรงเรียน       

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองดี   
และให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจใน
การท ากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน       

ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผา่น (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.2.1   เข้าร่วม  ส่งเสริม  

สนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคี  
ปรองดอง  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

1.2.2   หวงแหน  ปกป้อง  
ยกย่อง  ความเป็น
ชาติไทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคค ี

เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้าง
ความสามัคคี  
ปรองดอง  และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน  

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี   
ปรองดอง   และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง   และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม  ช่ืนชม
ในความเป็นชาติ
ไทย 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาท่ีตน
นับถือ 

1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาท่ีตน
นับถือ   

1.3.3  เป็นแบบอย่าง ที่ดี
ของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ              
และปฏิบตัิตนตามหลัก
ของศาสนาตามโอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ 
 

เข้าร่วมกิจกรรม             
ทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
ปฏิบัติตนตามหลัก              
ของศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ   และ
เป็นแบบอย่างท่ีดี            
ของศาสนิกชน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.4.1   เข้าร่วมและมีส่วน

ร่วมในการจดั
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

1.4.2   แสดงความส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย์        

1.4.3   แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น              
ช่ืนชมในพระราช-
กรณียกิจ    
พระปรีชาสามารถ 
ของ
พระมหากษตัริย ์
และพระราชวงศ ์
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เกณฑ์การให้คะแนน                                                    ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.1.1  ยืนตรงเคารพธง

ชาติ  ร้องเพลงชาติ
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง     

1.1.2 ปฏิบัตตินตามสิทธิ 
หน้าท่ีพลเมืองดีของ
ชาติ 

1.1.3  มีความสามัคคี  
ปรองดอง   

 

ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติ   ร้องเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีของ
นักเรียน   และให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการท ากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน       

ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติ   ร้องเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีของ
พลเมืองดี   และให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการท ากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน  
และชุมชน       

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนและ
ชักชวนผู้อื่นปฏิบัติ
ตามสิทธิและหน้าท่ี
ของพลเมืองดี   และ
ให้ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการท ากิจกรรม
กับสมาชิกในโรงเรียน  
ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.2.1  เข้าร่วม  ส่งเสรมิ  

สนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคี  
ปรองดอง   ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

1.2.2  หวงแหน  ปกป้อง 
ยกย่องความเป็น
ชาติไทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคค ี

เข้าร่วมกิจกรรม และ              
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทีส่ร้าง               
ความสามัคคี   
ปรองดอง   และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
และชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม และ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทีส่ร้างความ
สามัคคี  ปรองดอง   
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  และ
สังคม  ช่ืนชมในความ
เป็นชาติไทย 

เป็นผู้น าหรือเป็น
แบบอย่าง ในการ
จัดกิจกรรม ท่ีสรา้ง
ความสามัคคี  
ปรองดอง   และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม  ช่ืนชม   
ปกป้อง                
ในความเป็นชาติ
ไทย 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ศรัทธา  ยึดม่ัน  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาท่ีตน
นับถือ 

1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาท่ีตน
นับถือ   

1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดี
ของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ              
และปฏิบตัิตนตาม
หลักของศาสนาตาม
โอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนตาม
หลักของศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

เข้าร่วมกิจกรรม             
ทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ  
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ของศาสนิกชน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.4.1   เข้าร่วมและมีส่วน

ร่วมในการจดั
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

1.4.2   แสดงความส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย์        

1.4.3   แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม และ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น             
ช่ืนชมในพระราช-
กรณียกิจ พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษตัริย ์
และพระราชวงศ ์
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ข้อที่ 2  ซือ่สตัย์สุจริต 

นิยาม 
ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรงตามความ

เป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ  และยึดหลัก
ความจริง  ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

ตัวช้ีวัด   2.1   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา  ใจ 
2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา  ใจ  

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

2.1   ประพฤติตรงตาม
 ความเป็นจริงต่อ
 ตนเองท้ังทางกาย 
 วาจา ใจ 

2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
2.1.2   ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัว 
 ต่อการกระท าผิด 
2.1.3   ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

2.2  ประพฤติตรงตาม
 ความเป็นจริงต่อ
 ผู้อื่นทั้งทางกาย 
 วาจา ใจ  

2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง 
2.2.2  ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
2.2.3  ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง   
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เกณฑ์การให้คะแนน                                                  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่  2.1   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
2.1.1  ให้ข้อมูลที่

ถูกต้องและ
เป็นจริง  

2.1.2  ปฏิบัติตนโดย
ค านึงถึงความ
ถูกต้องละอาย
และเกรงกลัว   
ต่อการกระท า
ผิด 

2.1.3  ปฏิบัติตาม
 ค ามั่นสญัญา 

 

ไม่ให้ขอ้มลูที่ถูกต้องและ
เป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง   ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อน  พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และครู   
ละอายและเกรงกลัวที่
จะท าความผิด 
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง              ท า
ตามสญัญาทีต่นให้ไว้
กับเพื่อน           พ่อ
แม่  หรือผู้ปกครอง 
และครู   ละอายและ
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด 
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง   ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อน  พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และครู 
ละอายและ เกรงกลัวที่
จะท าความผิด เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้าน
ความซื่อสัตย ์

 

ตัวช้ีวัดที่  2.2   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของ

หรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง 

2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง 

 2.2.3 ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง   

 

น าสิ่งของของคนอ่ืนมา
เป็นของตนเอง 

ไม่น าสิ่งของ  และ
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง     

ไม่น าสิ่งของ  และ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง  
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่               
ไม่ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของ  และ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง  
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง  
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เพ่ือนด้าน
ความซื่อสัตย์     
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เกณฑ์การให้คะแนน                   ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตัวช้ีวัดที่  2.1   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
2.1.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และเป็นจริง  
2.1.2  ปฏิบัติตนโดย

ค านึงถึงความ
ถูกต้องละอาย
และเกรงกลัวต่อ
การกระท าผิด 

2.1.3  ปฏิบัติตามค ามั่น
สัญญา 

 

ไม่ให้ขอ้มลูที่ถูกต้องและ
เป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกต้อง   ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อน  พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และครู   
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะท าความผดิ 
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง  ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกต้อง   ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อน  พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และครู   
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะท าความผดิ 
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง   ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพื่อน  พ่อแม่  
หรือผู้ปกครอง 
และครู   ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด  เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้าน
ความซื่อสัตย ์

 

ตัวช้ีวัดที่  2.2   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของ

หรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง 

2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง 

2.2.3 ไม่หาประโยชน์
ในทางที่                    
ไม่ถูกต้อง   

 

น าสิ่งของของคนอ่ืนมา
เป็นของตนเอง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง     

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง    ไม่หา
ประโยชน์ในทางที่ไม่
ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง    
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง  
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์      
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ข้อที่ 3  มีวินัย 

นิยาม 
มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับ

ของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 
ผู้ที่มีวินัย  คือ   ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน 

และสังคมเป็นปกติวิสัย  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

 ตัวช้ีวัด   3.1   ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

3.1  ปฏิบัติตาม ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์ ระเบียบ  
ข้อบังคับ ของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

3.1.1 ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ  ข้อบังคับ  
  ของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  ไม่ละเมดิสิทธิของผู้อื่น     
3.1.2   ตรงต่อเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน และ 
  รับผิดชอบในการท างาน   
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เกณฑ์การให้คะแนน                       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
3.1.1  ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว  
โรงเรียน และ
สังคม  ไมล่ะเมิด  
สิทธิของผู้อื่น     

3.1.2  ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน
การท างาน   

 

ไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ    ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน     ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน  และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน    
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว  
โรงเรียน  และ
สังคม ไมล่ะเมิด
สิทธิของผู้อื่น    
ตรงต่อเวลา               
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ            
ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน
การท างาน  
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เกณฑ์การให้คะแนน                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่  3.1    ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
3.1.1  ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 
ข้อบังคบัของ
ครอบครัว  
โรงเรียน และ
สังคมไม่ละเมดิ
สิทธิของผู้อื่น     

3.1.2  ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ                   
ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน
การท างาน   

ไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อตกลง  ของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน  ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน  
และรับผิดชอบ               
ในการท างาน    
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อตกลงของ
ครอบครัว โรงเรียน  
และสังคม   ไม่ละเมดิ
สิทธิของผู้อื่น  ตรงต่อ
เวลา                    
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ              ใน
ชีวิตประจ าวัน  
และรับผิดชอบ                  
ในการท างาน  

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อตกลง ของ
ครอบครัว โรงเรียน  
และสังคม  ไม่
ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น    ตรงต่อ
เวลา                
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ             
ในชีวิตประจ าวัน  
และรับผิดชอบใน
การท างาน  ปฏิบัติ
เป็นปกติวิสัย  และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
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ข้อที่ 4  ใฝเ่รียนรู ้

นิยาม 
ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้   คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์  สรุปเป็นองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด  เผยแพร่ และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัด   4.1   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

4.1  ต้ังใจ เพียรพยายาม
 ในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1.1  ตั้งใจเรียน 
4.1.2   เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3   สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

4.2  แสวงหาความรู้จาก      แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ      
    ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุปเป็นองค์
ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ใน 

 ชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.1   ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ  แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่งท่ีเรียนรู ้สรุปเป็นองค์ความรู ้
4.2.3 แลกเปลีย่นความรู้  ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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เกณฑ์การให้คะแนน                                                      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่  4.1    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
4.1.1   ตั้งใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความ

เพียรพยายามในการ
เรียนรู ้

4.1.3  เข้าร่วมกิจกรรม          
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรยีนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน  เอาใจใส่ในการเรียน   
มีส่วนรว่มในการเรยีนรูแ้ละ
เข้ารว่มกจิกรรมการเรยีนรู้     
ต่าง ๆ   เปน็บางครัง้ 

เข้าเรยีนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน  เอาใจใส่ และมีความ
เพียรพยายามในการเรยีนรู ้ 
มีส่วนรว่มในการเรยีนรู้
และเข้ารว่มกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ   บอ่ยครั้ง 
 

เข้าเรยีนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส ่และมี
ความเพยีรพยายามใน
การเรียนรู้  มีสว่นรว่ม
ในการเรยีนรู้และเข้า
ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้
ต่าง ๆ   ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจ า 

ตัวช้ีวัดที่  4.2    แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ 
  อย่างเหมาะสม   สรุปเป็นองคค์วามรู้  สามารถน าไปใช้ในชวิีตประจ าวันได ้

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ     แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม 

4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล จากสิ่งที่เรียนรู ้
สรุปเป็นองค์ความรู ้

4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้วยวธิีการ
ต่าง ๆ  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

ไม่ศึกษาค้นควา้หาความรู ้ ศึกษาค้นควา้ความรูจ้าก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี  แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม และ                       
มีการบันทึกความรู้  

ศึกษาค้นควา้หาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ ์ 
สื่อ เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  และเลือกใช้ส่ือ
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป   
เป็นองค์ความรู้ และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
ได ้  

ศึกษาค้นควา้หาความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สือ่เทคโนโลย ี
และสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใชส้ื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้  วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ ด้วยวิธกีารที่
หลากหลาย และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน                                                      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่  4.1    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
4.1.1   ตั้งใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความ

เพียรพยายามในการ
เรียนรู ้

4.1.3  เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน  เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้              มีสว่น
ร่วมในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้     
ต่าง ๆ  บางครั้ง 
 

เข้าเรียนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน  เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้  มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน  เอาใจใส่ และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็นประจ า 
และเป็นแบบอย่างที่ด ี

ตัวช้ีวัดที่  2    แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ              
อยา่งเหมาะสม   สรุปเป็นองคค์วามรู้  สามารถน าไปใช้ในชวิีตประจ าวันได ้

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม 

4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล จากสิ่งที่
เรียนรู ้สรุปเป็นองค์
ความรู ้

4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพือ่
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ไม่ศึกษาค้นควา้หาความรู ้ ศึกษาค้นควา้ความรูจ้าก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้ส่ือได้
อย่างเหมาะสม และ                       
มีการบันทึกความรู้  

ศึกษาค้นควา้หาความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  สื่อ เทคโนโลยี
และสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  และ
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
เป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
ผู้อื่นได้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษาค้นควา้หาความรูจ้าก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้        
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้ส่ือ                 
ได้อย่างเหมาะสม             
มีการบันทึกความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็น
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวธิีการที่
หลากหลาย และเผยแพร่
แก่บุคคลทั่วไปน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
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ข้อ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
 

 

นิยาม 
อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  

รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ  ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ   มีการวางแผนป้องกันความ
เสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด   5.1.   ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
  5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

 5.1   ด าเนินชีวิตอย่าง
 พอประมาณ   
 มีเหตุผล  รอบคอบ  
 มีคุณธรรม 

5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ  อย่าง  
               ประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอยา่งด ีรวมทั้งการใช้เวลาอย่าง 

เหมาะสม 
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มคา่และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผล 
5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าใหผู้้อืน่เดือดร้อน  พร้อมให้อภยัเมื่อผู้อืน่ กระท า

ผิดพลาด  
5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
 ปรับตัวเพ่ืออยู่ใน
 สังคมได้อย่างมี
 ความสุข 
 

5.2.1 วางแผนการเรียน  การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐาน   
            ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
5.2.2  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ยอมรับและ ปรับตัว

เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 
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เกณฑก์ารให้คะแนน                                         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่  5.1    ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
5.1.1 ใช้ทรัพย์สนิของตนเอง เช่น 

เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
อย่าง ประหยัด คุ้มค่าและ
เก็บรักษาดแูลอย่างด ีรวมทั้ง
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวม
อย่างประหยัด  คุ้มค่าและ
เก็บรักษาดูแล อยา่งดี 

5.1.3  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ        มี
เหตุผล 

5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้
ผูอ้ื่นเดือดร้อน  พร้อมให้
อภัย เมื่อผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของสว่นรวม
อย่างประหยัด คุ้มค่า    
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
รอบคอบ  มีเหตุผล 

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของสว่นรวม   
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแลอย่างดี            
รอบคอบ มีเหตุผล                     
ไม่เอาเปรยีบผู้อืน่ และไม่
ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวม   อยา่ง
ประหยัด คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแล               
อย่างดี รอบคอบ  มี
เหตุผล                          
ไม่เอาเปรยีบผู้อืน่ ไม่ท า
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน และ
ให้อภัยเมื่อผูอ้ื่นกระท า
ผิดพลาด 

ตัวช้ีวัดที่  5.2   มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
5.2.1  วางแผนการเรียน  การ

ท างานและการใช้
ชีวิตประจ าวันบน
พื้นฐานของ ความรู้  
ข้อมูลข่าวสาร 

5.2.2 รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดล้อม  
ยอมรับ และปรับตัว
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

ไม่วางแผนการเรียนและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ในการวาง
แผนการเรียน        
การท างานและใช้         
ในชีวิตประจ าวัน                       
รับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัว ชุมชน 
และสภาพแวดล้อม 
 

ใช้ ความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน        
การท างาน และใช้             
ในชีวิตประจ าวัน               
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัว  ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรยีน                
การท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
ยอมรับ  การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคมสภาพแวดล้อม   
และปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น                 ได้
อย่างมีความสุข 
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เกณฑ์การให้คะแนน                                             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่  5.1    ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของ 

ตนเอง เช่น เงิน 
สิ่งของ เครื่องใช้  
ฯลฯ  อย่าง  

              ประหยัด 
คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอยา่งด ี
รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม 

5.1.2 ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยดั  คุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

 

ใช้เงินและของใช้ส่วนตัว
อย่างไม่ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวม   อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี            
รอบคอบ มีเหตผุล                     
ไมเ่อาเปรยีบผู้อืน่ และ
ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวม   อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า     
เก็บรักษาดูแลอย่างดี            
รอบคอบ มีเหตผุล                
ไมเ่อาเปรยีบผู้อืน่ ไม่
ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
และให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระท าผดิพลาด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม   อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล 
อย่างดี  ตัดสินใจ
ด้วยความรอบคอบ 
มีเหตผุล                         
ไมเ่อาเปรยีบผู้อืน่ 
ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

5.1.3  ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ   มี
เหตุผล 

5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน  พร้อม
ให้อภัย เมื่อผู้อื่น
กระท าผดิพลาด 
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ตัวช้ีวัดที่  5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม (3) 
5.2.1   วางแผนการเรียน  

การท างานและการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน
บนพ้ืนฐานของ
ความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสาร 

5.2.2 รู้เท่าทัน                    
การเปลีย่นแปลง
ของสังคม และ
สภาพแวดล้อม  
ยอมรับ และ
ปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

ไม่วางแผนการเรยีนและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน    การ
ท างานและการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และ
ยอมรับการปลี่ยน
แปลงของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และ
สภาพแวดล้อม 
 

ใช้ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน    การ
ท างานและการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม  และ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน    การ
ท างานและการใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
รู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 
และปรับตัวเพื่อ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่น         
ได้อย่างมีความสุข 
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ข้อที่ 6  มุ่งมั่นในการท างาน 

นิยาม 
มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่

การงาน ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ   ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   ให้ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่
ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวช้ีวัด   6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
6.2  ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วดั พฤติกรรมบ่งชี้ 

6.1  ต้ังใจและรับผิดชอบ 
 ในการปฏิบัติหน้าที ่
        การงาน 

6.1.1    เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย 
6.1.2   ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเรจ็ 
6.1.3   ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

6.2  ท างานด้วย ความเพียร 
พยายาม  และ อดทน
เพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

6.2.1    ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
6.2.2   พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3   ช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนน              ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ตัวช้ีวัดที่  6.1    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
6.1.1   เอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

6.1.2  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน     
การท างานให้
ส าเรจ็ 

6.1.3  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่การ
งาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็                    
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตัวช้ีวัดที่  6.2   ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
6.2.1   ทุ่มเทท างาน 

อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างาน 

6.2.2  พยายามแก้ปญัหา
และอุปสรรคใน
การท างานให้
ส าเรจ็ 

6.2.3  ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน  อดทน   
ในการท างาน 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน  และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาในการ
ท างาน และช่ืนชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่ก าหนด     
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
แก้ปัญหาอุปสรรค
ในการท างาน และ
ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนน                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่  6.1    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
6.1.1   เอาใจใส่ต่อ             

การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

6.1.2  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน     
การท างานให้
ส าเรจ็ 

6.1.3  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่การ
งาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนา                    
การท างานให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนา                    
การท างานให้ดีขึ้น
ด้วยตนเอง 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน            
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็                    
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึน้ด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

ตัวช้ีวัดที่  6.2   ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
6.2.1   ทุ่มเทท างาน 

อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างาน 

6.2.2  พยายามแก้ปญัหา
และอุปสรรคใน
การท างานให้
ส าเรจ็ 

6.2.3  ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน  อดทน 
ในการท างาน 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน  และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาใน                  
การท างาน และช่ืน
ชมผลงานด้วย            
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน  และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายภายในเวลา
ที่ก าหนด  ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหา  แก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
ท างาน และช่ืนชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมายก่อนเวลา
ที่ก าหนด ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาแก้ปญัหา
อุปสรรคในการ
ท างาน และช่ืนชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
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ข้อที่ 7  รักความเป็นไทย 

นิยาม 
รักความเป็นไทย   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า                 

ร่วมอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทย   คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ชื่นชม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบ
ทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มีความกตัญญูกตเวที  ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม   

ตัวช้ีวัด            7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ 
กตัญญูกตเวที 

7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  7.3  อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

7.1  ภาคภูมิใจใน                   
 ขนบธรรมเนียม
 ประเพณี  ศิลปะ 
 วัฒนธรรมไทย  
 และมีความกตัญญู
 กตเวที 

7.1.1   แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที 
 ต่อผู้มีพระคณุ   
7.1.2   ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                            
7.1.3  ชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนยีมประเพณี   
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย       

7.2  เห็นคุณค่าและ                   
 ใช้ภาษาไทย                    
 ในการสื่อสารได้              
 อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

7.2.1  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม        
7.2.2 ชักชวน  แนะน า  ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

7.3  อนุรักษ์  สืบทอด   
 ภูมิปัญญาไทย 

7.3.1  น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                            
7.3.2  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมปิัญญาไทย    
7.3.3  แนะน า  มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
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เกณฑ์การให้คะแนน                                                        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 

7.1.1  แต่งกายและมี
มารยาทงดงาม
แบบไทย  มีสมัมา
คารวะ กตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ   

7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย                                                                            

7.1.3  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นปฏิบัตติาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย       

ไม่มสีัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ ่

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ  
และแต่งกายแบบไทย  
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 
และแต่งกาย 

แบบไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้าร่วม   
หรือมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  แต่งกาย
แบบไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้าร่วม
หรือมีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  
ชักชวน  แนะน า
เพื่อนและคนอื่น
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   
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ตัวช้ีวัดที่ 7.2   เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
7.2.1  ใช้ภาษาไทยและ

เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม        

7.2.2  ชักชวน  แนะน า  
ให้ผู้อื่นเห็นคณุค่า
ของการใช้
ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                 
เลขไทย  ในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  และ
แนะน าให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                  
เลขไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้องเหมาะสม   
และแนะน า ชักชวน
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง  

ใช้ภาษาไทย              
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม   และ
แนะน า  ชักชวนให้
ผู้อื่นใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้องเป็นประจ า   
เป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านการใช้
ภาษาไทย 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7.3   อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
7.3.1  น าภูมิปัญญาไทย

มาใช้ให้เหมาะสม
ในวิถีชีวิต                                                                            

7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย    

7.3.3  แนะน า                        
มีส่วนร่วม ในการ
สืบทอด                     
ภูมิปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิปญัญาไทย สืบค้นภูมปิัญญาไทย
ที่ใช้ในท้องถิ่น             
เข้าร่วม และชักชวน
คนในครอบครัวหรือ
เพื่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย และใช้ภมูิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน   

สืบค้นภูมปิัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เข้า
ร่วมและชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน และ
ผู้อื่นเข้าร่วม กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย  ใช้และ
แนะน าให้เพื่อนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน  

สืบค้นภูมิปญัญา
ไทย   เข้ารว่มและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว  เพื่อน 
และผู้อืน่เขา้ร่วม
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับภูมิปญัญาไทย  
ใช้และแนะน า             
ให้เพื่อนใช้                 
ภูมิปญัญาไทย            
ในชีวิตประจ าวัน 
และมสี่วนร่วมใน
การสืบทอด                 
ภูมิปญัญาไทย 
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เกณฑ์การให้คะแนน                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่ 7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
7.1.1  แต่งกายและมี

มารยาทงดงาม
แบบไทย  มีสมัมา
คารวะ กตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ   

7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย                                                                            

7.1.3  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นปฏิบัตติาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย       

ไม่มสีัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ ่

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย                
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ  และแต่ง
กายแบบไทย                 
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย                   
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ  
แต่งกายแบบไทยด้วย
ความภาคภูมิใจ  เข้า
ร่วม   และมสี่วนร่วม              
ในการจัดกิจกรรม               
ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัตตินเป็นผู้มมีารยาท
แบบไทย  มสีมัมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคณุ  แต่งกายแบบไทย
ด้วยความภาคภูมใิจ  เข้า
ร่วมและมีส่วนร่วม ในการ
จัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกบั
ประเพณี  ศลิปะและ
วัฒนธรรมไทย   ชักชวน  
แนะน าผู้อืน่และ  เปน็ผู้น า
หรือแกนน าในการปฏิบตัิ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศลิปะและ
วัฒนธรรมไทย   
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ตัวช้ีวัดที่  7.2   เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
7.2.1  ใช้ภาษาไทยและ

เลขไทย                           
ในการสื่อสาร            
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม        

7.2.2  ชักชวน  แนะน า  
ให้ผู้อืน่เห็นคณุค่า
ของการใช้
ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  เลขไทย
ในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม และ
แนะน า ชักชวนให้
ผู้อื่นใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง  

ใช้ภาษาไทย  เลขไทย
ในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม  
และแนะน า  ชักชวน
ให้ผู้อื่นเห็นคณุค่าใน
การใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง  

ใช้ภาษาไทย             
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  แนะน า  
ชักชวนให้ผู้อื่นเห็น
คุณค่าในการใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง
เป็นประจ า  เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้าน
การใช้ภาษาไทย 

ตัวช้ีวัดที่ 7.3  อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
7.3.1  น าภูมิปัญญา

ไทยมาใช้ให้
เหมาะสมในวิถี
ชีวิต                                                                            

7.3.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับ                
ภูมิปญัญาไทย    

7.3.3  แนะน า                           
มีส่วนร่วม ใน
การ สืบทอด                   
ภูมิปัญญาไทย 

 

ไม่สนใจภูมิปญัญาไทย สืบค้นภูมปิัญญาไทยท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่น  เข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน และ
ผู้อื่นเข้าร่วม กิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย   ใช้และแนะน าให้
เพื่อนใช้ภูมิปัญญาไทย
ในชีวติประจ าวัน  

สืบค้นภูมิปัญญาไทยที่มี
อยู่ในท้องถิ่น  เข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน และ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ ภูมิปัญญา
ไทย   ใช้และแนะน าให้
เพื่อนใช้ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน และมี
ส่วนร่วมในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย 
 

สืบค้นภูมปิัญญาไทยท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่น  เข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน และ
ผู้อื่นเข้าร่วมกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ ภูมิปัญญา
ไทย  ใช้และแนะน าให้
ผู้อื่นใช้ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน และมี
ส่วนร่วมในการสืบทอด
และเผยแพร่               
ภูมิปัญญาไทย 
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ข้อที่ 8  มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน  และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดย                ไม่หวังผลตอบแทน 

ผู้ที่มีจิตสาธารณะ   คือ   ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย  
สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ตัวช้ีวัด      8.1   ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจโดย ไม่หวัง
ผลตอบแทน 

8.1.1  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานดว้ยความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา                     
 โดยไม่หวังผลตอบแทน     
8.1.3   แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ 

  สร้างความสุขให้กับผู้อื่น         
8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งท่ีดีงามของส่วนรวม  ตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 8.1  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
8.1.1   ช่วยพ่อแม่ 

ผู้ปกครองและครู
ท างานด้วย                   
ความเต็มใจ 

8.1.2  อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญา  ด้วย
ความสมคัรใจ     

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินและอื่นๆ 
และช่วยแก้ปัญหา  
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น         

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม ่
ผู้ปกครอง  และคร ู

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
และครูท างาน             
อาสาท างาน  และ
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
และครูท างาน  อาสา
ท างาน  ช่วยคิด             
ช่วยท า  และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่นด้วย
ความเตม็ใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน อาสา
ท างาน  ช่วยคิด 
ช่วยท า  แบ่งปัน
สิ่งของ  และช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ 
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ตัวช้ีวัดที่  8.2   เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
8.2.1  ดูแล รักษา           สา

ธารณสมบัติ และ
สิ่งแวดล้อม            
ด้วยความเต็มใจ 

8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 

8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา  หรือ ร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวม ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิด ขึ้น
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

 

ไม่สนใจดูแลรักษา 
ทรัพย์สมบัติและ 
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ  
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียน  
และเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความเต็ม
ใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ  
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียน 
ชุมชน และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความเต็ม
ใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน และ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและ
ชุมชนด้วย      
ความเต็มใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนน               ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่ 8.1  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
8.1.1   ช่วยพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ครู
ท างานด้วย     
ความเต็มใจ 

8.1.2  อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญาด้วย
ความเต็มใจ  

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินและอืน่ๆ 
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสรา้งความสุข
ให้กับผู้อื่น         

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม ่
ผู้ปกครอง  และคร ู

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
และครูท างาน  อาสา
ท างาน  ช่วยคดิ ช่วย
ท า และแบ่งปันสิ่งของ
ให้ผู้อื่นดว้ยความเตม็
ใจ 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
และครูท างาน อาสา
ท างาน  ช่วยคดิ ช่วย
ท า แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพยส์ิน และ  อื่น ๆ 
และช่วยแก้ปญัหาให้
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน อาสาท างาน
ช่วยคิด ช่วยท า 
แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพยส์ิน และอื่นๆ  
และเตม็ใจช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสขุให้แกผู่้อื่น
โดยไมห่วัง
ผลตอบแทน           
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
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ตัวช้ีวัดที่ 8.2   เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
8.2.1  ดูแล รักษา               

สาธารณสมบัติ 
และสิ่งแวดล้อม            
ด้วยความเต็มใจ 

8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่             
ดีงามของส่วนรวม
ตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น  

ไม่สนใจดูแลรักษา 
ทรัพย์สมบตัิและ 
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน และ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเตม็ใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน และ    
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและ
ชุมชน  หรือร่วม
กิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน และ
เป็นผู้น า หรือเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียน ชุมชน 
และร่วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
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4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ผู้ประเมิน  คือ ครูผู้สอนทุกรายวิชา 

เกณฑ์การประเมิน 

3     หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม 

2     หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ในระดับดี 

1     หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

0     หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประมิน 

ตัวช้ีวัด    มี 5  ตัวช้ีวัด 

ก าหนดแต่ละระดับชั้น ดังน้ี 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

     การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้ เกี่ยวกับสังคม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิด คุณค่าที่ได้ น าไปประยุกต์ใช้ด้วย
วิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือรายงานด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ ค าแนะน า ค าเตือน แผนภูมิ  ตาราง แผนที่ 

ตัวชี้วัด 

1.สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

5.สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่นผังความคิด เป็นต้น 

4.สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่านได้ 

3.สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ และความเป็นไปได้ของเรื่องที่
อ่าน ได้ 

2.สามารถจับประเด็นส าคัญ ประเด็นสนับสนุน และประเด็นโต้แย้งได้ 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด 
ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอ้ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
หรือสนับสนุน ท านาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดเป็น
ข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อ่านบทความ
วิชาการ วรรณกรรมประเภทต่างๆ 

ตัวชี้วัด 

1.สามารถอ่านเพ่ือศึกษาค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

5.สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ
สมเหตุสมผล 

4.สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 

3.สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะใน
แง่มุมต่างๆได้ 

2.สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านหนังสือที่มีความซับซ้อนได้ 
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1.ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา โดย 

    -รายวิชาพ้ืนฐาน ต้องผ่านทุกรายวิชา 

    -รายวิชาเพิ่มเติม ผ่านร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีเรียน 

2.ได้รับการประเมินผลเป็นผ่าน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

3.ระดับผลการเรียนเฉลี่ย ต้องไม่ต่ ากว่า 1.00 

ท้ังนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถ
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนท่ี 1 ของปีถัดไป 
หรือถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 

การเลื่อนชั้น 

   ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงวุฒิภาวะ และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ  การเรียนซ้ าชั้น  
มี  2  ลักษณะ คือ 
1.ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.00 

2.ผู้เรียนไม่ได้รับการตัดสินผลการเรียนครบทุกรายวิชา และรายวิชาพ้ืนฐานมีผลการเรียน
เป็นไม่ผ่านบางรายวิชา หรือรายวิชาเพ่ิมเติมมีผลการเรียนเป็นไม่ผ่านต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของรายวิชาที่เรียน 

การเรียนซ้ าชั้น 
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1.ผู้เรียนต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดย 
       -มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนวิชาพ้ืนฐาน  66 หน่วยกิต  วิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      -มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต  วิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 40  หน่วยกิต 

เกณฑ์การจบ 

2.ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดย 
       -มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนวิชาพ้ืนฐาน  66 หน่วยกิต  วิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกติ 
      -มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต  วิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

3.ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 

4.ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 

5.ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 

6.ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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7.ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 1.00 

การเทียบโอนผลการเรียน 

ให้เทียบโอนนักเรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้า
ศึกษาต่อในประเทศ 

การเทียบโอนนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทาง
ศาสนา สถาบันฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว 

การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ทั้งนี้นักเรียนที่
ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

การเทียบโอนให้ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการการเทียบโอน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 
คน  
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

2.ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

3.แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

เอกสารหลักฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาก าหนด 

1.แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา  (ปพ.5) 

2.แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

3.ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 

4.ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

5.บัญชีรายชื่อ 
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ภาคผนวก 
ก. การก าหนดรหัสวิชา 
ข.การเขียนตัวชี้วัด 
ค. ตัวอย่างแบบฟอร์มงานทะเบียน – วัดผล 
ง. เกณฑ์การประเมิน (Rubrics)  ชิ้นงาน 
จ. วิธีการจัดท า ปพ.5 ในระบบ SGS และในสมุดบันทึกฯ 
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 การก าหนดรหัสวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการดังนี้ 
หลักท่ี 1 หลักท่ี 2 หลักท่ี 3 หลักท่ี 4 หลักท่ี 5 – 6 

เป็นตัวอักษร แสดงกลุ่ม
สาระการเรียนรูต้่างๆ 
ดังนี ้
ท    ภาษาไทย 
ค    คณิตศาสตร ์
ว    วิทยาศาสตร ์
ส     สังคมศึกษา ฯ 
พ     สุขศึกษาฯ 
ศ    ศิลปะ 
ง    การงานอาชีพฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
อ   ภาษาอังกฤษ 
ญ   ภาษาญี่ปุ่น 
จ   ภาษาจีน 
ฝ  ภาษาฝรั่งเศส 
ข   ภาษาเขมร 
ซ   ภาษารัสเซีย 
น   ภาษาลาติน 
บ  ภาษาบาล ี
ป  ภาษาสเปน 
ม  ภาษามลาย ู
ย  ภาษาเยอรมัน 
ร  ภาษาอาหรับ 
ล  ภาษาลาว 
ฮ  ภาษาฮินด ู
ต  ภาษาเวียตนาม 

เป็นตัวเลขแสดงระดับ
การศึกษา ได้แก ่
1  ระดับประถมศึกษา 
2  ระดับมัธยมศึกษา 
     ตอนต้น 
3  ระดับมัธยมศึกษา 
     ตอนปลาย 

เป็นตัวเลขแสดงปีท่ี
เรียนในแตล่ะระดับ
การศึกษา ได้แก ่
1   ปีท่ี 1 (ม.1,ม.4) 
2   ปีท่ี 2 (ม.2,ม.5) 
3   ปีท่ี 3 (ม.3,ม.6) 

เป็นตัวเลข แสดง
ประเภทของรายวิชา 
ได้แก ่
1   รายวิชาพื้นฐาน 
2   รายวิชาเพิ่มเติม 

เป็นตัวเลขแสดงล าดับ
ของรายวิชาแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในป/ี
ระดับการศึกษาเดียวกัน 
ได้แก ่
01 – 99 
 
ส าหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควร
ก าหนดเป็นช่วง ดังนี้ 
01-19  ฟิสิกส์ 
21-39   เคมี 
41-59  ชีววิทยา 
61-79  โลกและอวกาศ 
81-99  อื่นๆ 

 
 
 
 
 

การก าหนดรหัสวิชา 
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ตัวชี้วัด 
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จากหลักสูตรแกนกลาง 

 
 

ตัวชี้วัด ม.1 วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 

ท1.1 ม.1/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

ท1.1ม.1/2   จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน  

. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

ตวัอยา่งการเขียนตวัชีว้ดั 
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ธค.วผ.19  
  ค าร้องขอใบรับรอง 

                                                                
                                                                                                                โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 
                                                                                             วันท่ี....…...เดือน...........................พ.ศ...………........... 
 
เรื่อง  ขอใบรับรอง 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 

 ข้าพเจ้า.....................................................................................นักเรยีนช้ัน ม…......./.…...... เลขประจ าตัว....…………......... 
เกิดวันที.่........เดือน....................................พ.ศ.....................ช่ือบิดา..............................................................................………………... 
ช่ือมารดา.......................................................................……….เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ......................................................... 
ยื่นค าร้องขอใบรับรอง      
        ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แสดงคะแนนเฉลีย่.......ภาคเรียน     จ านวน  1 ฉบับ 
        รับรองเป็นนักเรียน (ปพ.7)                                                    จ านวน  1 ฉบับ 
        รับรองแบบฟอร์มตามแนบ (แนบแบบฟอร์ม)                                   จ านวน  1 ฉบับ 
 
เพื่อน าไป................................................................................................................................................................. 
และต้องน าไปใช้ภายในวันท่ี .................................................................................................................................  
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งรูปขนาด 3X4  ซม. มาด้วย จ านวน .............. รูป 
.         
                                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                                      

                                                                  (ลงช่ือ).............................................ผู้ยื่นค าร้อง 

หมายเหตุ 
 1. รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. และต้องเป็นรูปท่ีเป็นเคร่ืองแบบโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 2. มารับหลังย่ืนค าร้องแล้วอย่างน้อย 3 วัน 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียน – วัดผล 

ส าหรับนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ 
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                                                                                            ธค.วผ. 10 
           โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
                                                            วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ........................ 
เรื่อง  ขอย้าย/ ขอลาออก/ ขอพักการเรยีน (ขีดข้อความที่ไมต่้องการออก) 
เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
           ข้าพเจ้า(ช่ือผู้ปกครอง)...............……....................................อยู่บ้านเลขที.่......…….......หมู่ที.่......…...  
ถนน.....................ต าบล.....................อ าเภอ...…..................จังหวัด............….........โทรศัพท…์.……….........…...... 
มีความประสงค์จะให้ (ช่ือนักเรียน)......................................………….…………........นักเรียนช้ัน ม.....…...../............    
เลขประจ าตัว..................… ซึ่งเป็นนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าได้  ขอย้าย/ลาออก/พักการเรียน   ด้วยสาเหต ุ
………..............................................................ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ.................... 
ในกรณีขอย้ายสถานศึกษามีความประสงค์ขอย้ายนักเรยีน ไปเรียนท่ีโรงเรียน………………….…………….…………. 
จังหวัด………………………. และพักอยู่บ้านเลขที…่………… หมู…่….ต าบล…………..……อ าเภอ………..……… จังหวัด …………                        
 ในกรณีขอพักการเรยีนนักเรยีนจะกลับมาเรียนในวันท่ี…..……..เดือน...............พ.ศ.............ภาคเรยีนที.่.........ปีการศึกษา.........… 
 

                                    จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                              (ลงช่ือ)........................................... ผู้ปกครอง 
                                                                      (.................................................) 
          ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องเป็น.................…......ของนักเรียนและเป็นผู้ปกครองของนักเรียนจริง 

    ครูที่ปรึกษา    ฝ่ายปกครอง       แนะแนว        การเงิน ค าวินิจฉัย/สั่งการ 
   ของโรงเรียน 

ได้ตรวจสอบแล้ว
รับรองว่าเป็น 
ผู้ปกครองจริง 
(ความเห็น)..................
....................................
..(ลงช่ือ)................. 
….../........./.......... 

....................................

....................................

....................................  
(ลงช่ือ).................. 
…../..…...../...…... 

.................................... 
(ลงช่ือ).................. 
......./........./...….. 

      ห้องสมุด   

         
(ลงช่ือ).................. 
…..../........../.…....       

ตรวจเงิน บ.กศ. 
        ช าระแล้ว 
         ค้างช าระ 

 
(ลงช่ือ).................... 
…../............./..........                                           

....................................

.................................... 
(ลงช่ือ).................. 
….../.........../…..... 

การปฏิบตัิ..............................................…………..........................................................        

                                                                                              (ลงช่ือ)..........................................นายทะเบียน 
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  ธค.วผ.17 

ค าร้องขอ รบ.1 /ปพ.1 ฉบับภาษาไทย 
       (แทนใบเดิมช ารุด/สูญหาย)                            

          

       เขียนที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

      วันท่ี…..…เดือน………………………..พ.ศ…………… 

เรื่อง  ขอ รบ.1ต /รบ.1ป /รบ.1ปวช. (ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

 

ข้าพเจ้า (ช่ือนักเรียนหรือผู้ขอ)………………..……………………………………………………………………..………………..มีความประสงค์ขอ 

รบ.1ต /รบ.1ป /รบ.1ปวช.   ของ (ช่ือนักเรียน)………………………………………………………………………………………….…………………… ..…   
เลขประจ าตัว…………..ขณะก าลังเรียนอยู่ชั้น ม…….. หรือเรียนจบช้ัน ม.3/ ม.6/ ปวช3 เมื่อ พ.ศ…………… 

เพื่อ (บอกเหตุผลในการขอ)……………………………………………… หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อไดส้ะดวก...................................................... 

          จึงเรียนมาเพื่อขอหลักฐานจ านวน………ฉบับ โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินจ านวน….…..บาท  

(พร้อมส่งรูป ก่อนปี 2546 ใช้รูปขนาด 4x5 ซม. ปี2547จนถึงปัจจุบัน ใช้รูปขนาด 3x4 ซม.)  

                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงช่ือ) ……………………………ผู้ยื่นค าร้อง 

เจ้าหน้าท่ีทะเบยีน 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

ค าสั่งโรงเรียน 

  (  )  รับเงินค่าธรรมเนียมจ านวน…………บาท 
 (  )  ตรวจเงิน บ.กศ. ปี………….ภาค………. 
       (  ) ช าระแล้ว 
       (  ) ยังไม่ช าระ จ านวน…………บาท 
     (ลงช่ือ)…………………………………… 
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          ธค.วผ.17 ก 

ค าร้องขอ TRANSCRIPT                              

       เขียนที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

      วันท่ี…..…เดือน………………………..พ.ศ…………… 

เรื่อง  ขอ รบ.1ต /รบ.1ป /รบ.1ปวช. /TRANSCRIPT  (ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

ข้าพเจ้า (ช่ือนักเรียน)………………..……………………………………..มีความประสงค์ขอ     TRANSCRIPT   
เลขประจ าตัว…………..ขณะก าลังเรียนอยู่ชั้น ม…….. หรือเรียนจบช้ัน ม.3/ ม.6/ ปวช3 เมื่อ พ.ศ…………… มีรายละเอยีดเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เขียนด้วยตัวพมิพ์ใหญ่) 
NAME……………………………………………………….………….. SEX …..………….. NATIONALITY ………………. RELIGION………………………. 
DATE OF ADMISSION (วันเดือนปีท่ีเข้าโรงเรยีนนี้ )……………………………..…. DATE OF BIRTH …………………………………………..….. 
PLACE OF BIRTH ………………..……………… ADDRESS ……………………………………………………………………………………..………………… 
NAME OF FATHER  ………………………………….…………………     NAME OF MOTHER ……………………………………………………………… 
FORMER SCHOOL( ช่ือโรงเรียนเดิมก่อนเข้าโรงเรยีนนี)้…………………………………………………………………………………………………………. 
          จึงเรียนมาเพื่อขอหลักฐานจ านวน………ฉบับพร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว โดยช าระเงินค่าธรรมเนยีมเป็นเงินจ านวน….…..บาท
   
                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงช่ือ) ……………….………………………ผู้ยื่นค าร้อง 

เจ้าหน้าท่ีทะเบยีน 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

ค าสั่งโรงเรียน 

  (  )  รับเงินค่าธรรมเนียมจ านวน…………บาท 
 (  )  ตรวจเงิน บ.กศ. ปี………….ภาค………. 
       (  ) ช าระแล้ว 
       (  ) ยังไม่ช าระ จ านวน…………บาท 
     (ลงช่ือ)…………………………………… 
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ธค.วผ.20 

                        แบบค าร้องขอเปลี่ยนหรือแก้ ชื่อ ชื่อสกลุ วัน เดือน ปี เกิด 
                                                                                                 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
                                                                             วันที.่..........เดือน...............................พ.ศ.................... 
เรื่อง  ขอเปลี่ยน  /แก้.............................................. 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
   

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...........................................………………………....................................................... 
ผู้ปกครองของ...................................................นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.................เลขประจ าตัว............................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้..............................................มีความประสงค์    
 1. ขอเปลี่ยน ช่ือ /นามสกลุของ....................................................จากเดิมค าว่า....……….................... 
เป็นค าว่า......................................................... 
 2. ขอแก้ วัน./เดือน./ปี เกิด ของ..............................................................…......ซึ่งปรากฏในหลักฐาน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) จากเดิมค าว่า..........................................เป็นค าว่า.……………………................ 
เพื่อให้ตรงกับหลักฐานท่ีใช้เป็นปัจจุบัน 
            ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน ส าเนาทะเบียนบ้าน และแบบการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ มาพร้อมกับค าร้องน้ีแล้ว 
 

                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                       (ลงช่ือ)…………………………………………….……………….. 
                                                                                    ผู้ปกครอง        
ความเห็นงานทะเบยีน 
       
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
งานทะเบียนโรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
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ธค.วผ.16 

ค าร้องขอจบการศึกษาและขอ ปพ.1 
 

        โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

      วันท่ี…..…เดือน………………………..พ.ศ…………… 

เรื่อง  ขอจบการศึกษาและขอใบแสดงผลการเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว………………………………………………นักเรียนช้ัน ……..…./…….… 
เลขประจ าตัว………………..   มีความประสงค์ขอจบหลักสูตร และขอใบแสดงผลการเรียน   ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ เรียนครบตามหลักสูตร และมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจบหลักสูตรทุกประการ และขอยืนยันว่าไม่ตดิค้างเงิน หรืออุปกรณ์ใด ของโรงเรียน  ดังนี ้ 
  1. เงินค่าลงทะเบียนเรียน    ช าระแล้ว           ยังไม่ได้ช าระ 

2. หนังสือห้องสมุด     ส่งครบแล้ว         ยังไม่ไดส้่งคืน 
3. เงินค่าบ ารุงกองลูกเสือ เนตรนาร ี              ช าระแล้ว           ยังไม่ได้ช าระ   
4. อุปกรณ์ต่าง ๆ          ส่งครบแล้ว        ยังไม่ไดส้่งคืน 
5. เงินติดค้างอ่ืนๆ………………….                ช าระแล้ว           ยังไม่ได้ช าระ   
 

     ขอแสดงความนับถือ 
          (ลงช่ือ) ……………………………………นักเรียน 

ครูที่ปรึกษาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า   ด าเนินการครบแล้ว     ยังค้างช าระ/ส่ง ................................................... 
          (ลงช่ือ) ……………………………………ครูที่ปรึกษา 

      
ความเห็นของงานทะเบียนวัดผล ความเห็นของโรงเรียน 

ได้ส ารวจผลการเรยีนของนักเรียนแล้ว พบว่า 
ได้หน่วยการเรียน 
              ครบ  เห็นควร                  ให้จบ 
              ไม่ครบ                            ไม่ให้จบ 
            (ลงช่ือ)……………………..นายทะเบียน 
                        ……/……./……… 

 
                        อนุมัต ิ
 
                        ไม่อนุมัต ิ
                                                         
           (ลงช่ือ)…………………………… 
                          ……/……./……… 
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ธค.วผ.18 
                                                                  ค าร้องท่ัวไป 
                                                                           โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 
                                                               วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ............... 
เรื่อง  ....................................................………………….. 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 

ข้าพเจ้า................................................................................................นักเรียนช้ัน............................................... 
เลขประจ าตัว.................………….....อยู่บ้านเลขที.่.........................หมู่ที.่...............ถนน……………………………………………………………… 
ต าบล.............................................อ าเภอ..........…………......................จังหวัด..................................................................................... 
 มีความประสงค.์................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................      
 
                                                          (ลงช่ือ).................................................นักเรียน 
                                                          (ลงช่ือ).................................................ผู้ปกครอง 
                                                                 (..................................................) 
 

เจ้าหน้าท่ี การเงิน ค าสั่งโรงเรียน 
       ตรวจเงิน บก.ศ ป.ี...........ถึงปี................. 

                  ช าระแล้ว 
                  ค้างช าระจ านวน...............บาท 
     เก็บค่าธรรมเนียม...................................... 
                   จ านวน...........................บาท 
     อื่นๆ...............................................................             
      ..................................................................... 

 

 
การด าเนินการ.............................................................................................................................................................. 

 (ลงช่ือ)...........................................งานทะเบียนวัดผล 
                                  .........../................/................. 
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ธค.วผ.07 
                                                                  ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเกบ็ 

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  จังหวัดปทุมธานี 
 
 ขอรับรองว่า .......................................................................................................... เลขประจ าตัว .............................. 
ก าลังเรียนอยูช้ั่นมัธยมศึกษาปีท่ี ..................... เข้าเรียนตั้งแต่วันท่ี .................. เดือน ..................................... พ.ศ. ............... 
ลาออกเมื่อวันท่ี ................. เดือน ........................... พ.ศ. ............... มีเวลาเรียน และคะแนนเก็บในรายวิชาต่างๆ ดังนี ้
รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
เวลาเรียน คะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค หมายเหต ุ

เต็ม ได ้ เต็ม ได ้ เต็ม ได ้
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 ออกให้ วันท่ี ..................... เดือน ....................... พ.ศ. ..................... 
 
     ลงช่ือ............................................................. งานวัดผล 
      (.............................................) 
     ลงช่ือ............................................................. รองผู้อ านวยการ 
      (.............................................) 
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ค าร้องขอสอบแก้ตัว คร้ังท่ี ......... 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
เรื่อง  ขอสอบแก้ตัวครั้งท่ี ...... ภาคเรียนที่ ...... ปีการศึกษา .......................... 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 ข้าพเจ้า (ช่ือนักเรียน) ...................................................................... ช้ัน ม....../ .........เลขประจ าตัวนักเรียน.......................... 
มีความประสงค์ขอสอบแกต้ัวในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
ที ่ ช่ือวิชา ผลการเรยีนเดมิ ครูผูส้อนนัดหมาย/สั่งงาน ลงช่ือครูผู้สอน 
1     
2     
3     
4     
5     

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
      ลงช่ือ ....................................................................... นักเรยีน 
      ลงช่ือ .......................................................................  ครูที่ปรึกษาช้ัน 
การตรวจสอบของงานวัดผล 
O     ถูกต้อง  O     ไม่ถูกต้อง  เพราะ .................................................................................................................... 
     ลงช่ือ .....................................................งานวัดผล 
      (..............................................) 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
O     อนุญาต  O     ไม่อนุญาต  เพราะ .................................................................................................................... 
     ลงช่ือ .....................................................รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      (..............................................) 
ขั้นตอนการด าเนินการสอบแก้ตวั 
1.นักเรียนเขียนค าร้องฯ   ครูที่ปรกึษาลงช่ือ 
2.นักเรียนไปพบครูผูส้อนตามตารางสอบแก้ตัว 
3.นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัว หรือท างานตามที่ครมูอบหมาย เมื่อสอบผ่านแล้ว นักเรียนต้องลงชื่อในแบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 
( ธค.วผ. 03)    กับครูผู้สอน  และให้ครูผู้สอนน าส่ง งานวัดผล   
4.ให้ครูผู้สอนคนสุดท้ายท่ีด าเนินการสอบแก้ตัว เป็นผู้รวบรวม ค าร้องฯ ส่งงานวัดผล พร้อมผลการสอบแก้ตัว( ธค.วผ.03) 
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ค าร้องขอเรียนซ้ า 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
เรื่อง  ขอเรียนซ้ าภาคเรยีนที่ ...... ปีการศึกษา .......................... 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 ข้าพเจ้า (ช่ือนักเรียน) ...................................................................... ช้ัน ม....../ .........เลขประจ าตัวนักเรียน.......................... 
มีความประสงคข์อเรียนซ้ ารายวิชา ................................................................ สอนโดย .......................................................................... 
ซึ่งมีผลการเรียนเดิมเป็น ............ ในภาคเรียนท่ี ............. ปีการศึกษา .......................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
      ลงช่ือ ....................................................................... นักเรยีน 
      ลงช่ือ .......................................................................  ผู้ปกครอง 
      ลงช่ือ .......................................................................  ครูที่ปรึกษาช้ัน 
 
การนัดหมายของครูผู้สอน 
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ .......................................................................  ครผูู้สอน 
 
การตรวจสอบของงานวัดผล 
O     ถูกต้อง  O     ไม่ถูกต้อง  เพราะ .................................................................................................................... 
     ลงช่ือ .....................................................งานวัดผล 
      (..............................................) 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
O     อนุญาต  O     ไม่อนุญาต  เพราะ .................................................................................................................... 
     ลงช่ือ .....................................................รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      (..............................................) 
 
การด าเนินการ 
 ให้นักเรียนด าเนินการใหผู้้เกี่ยวข้องลงช่ือตามล าดับ โดยน าผู้ปกครองมาพบครูผูส้อนด้วย และให้น าค าร้อง ไปรับแบบบันทึก
การเรยีนซ้ า จากงานวัดผล  เมื่อเรียนซ้ าจนครบก าหนด ให้น าส่ง แบบบันทึกการเรยีนซ้ า ให้งานวัดผล บันทึกผลการเรียนต่อไป  
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แบบบันทึกการเรียนซ้ า 
ภาคเรียนที่ ....................... ปีการศึกษา ............................. 

ช่ือวิชา ....................................................................................................... รหสัวิชา ........................... จ านวนหน่วยกิต ................... 
รวมเวลาเรยีนทั้งหมด ..................... ช่ัวโมง / ภาคเรียน             เวลาเรยีนร้อยละ 80 เท่ากับ .................. ช่วงโมง / ภาคเรียน 
 

ช่ือนกัเรียน ........................................................................................................ ชั้น ...................... เลขประจ าตวั ............................ 

ท่ี กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน ชัว่โมง คะแนน 

ได ้/ เตม็ 

ลงช่ือนกัเรียน ลงช่ือครูผูส้อน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 รวม     

 สรุปผลการเรียน     
 

ลงช่ือ .............................................................ครูผูส้อน      ลงช่ือ .................................................................... หวัหนา้งานวดัผล 

การอนุมติัผล 

O     อนุมัติ  O     ไม่อนุมัติ   เพราะ .................................................................................................................... 
     ลงช่ือ .....................................................รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      (..............................................) 
 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการวดัและประเมินผลการเรียน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 (ปรับปรุง 2560)          

งานทะเบยีน – วดัผล  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม หนา้ 78 

 

แบบแจ้งเวลาเรียนไม่ครบเกณฑ์ 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

วนัท่ี .............  เดือน ................................ พ.ศ. .......................... 

เร่ือง   แจ้งรายช่ือนักเรียนมเีวลาเรียนไม่ครบเกณฑ์การเข้าสอบปลายภาค 

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

 ขา้พเจา้ ......................................................................................สอนรายวชิา ...................................................................... 

จ านวน ................. หน่วยกิต  เรียน ................ชัว่โมง / ภาคเรียน    ในภาคเรียนท่ี ............ ปีการศึกษา .............................................. 

มีนกัเรียนขาดเรียนจนท าใหมี้เวลาเรียนไม่ครบ 80 % ดงัต่อไปน้ี 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ชั้น ขาดเรียน

ทั้งหมด 

(ชัว่โมง) 

ขาดเรียน 

เกินเกณฑ8์0%  

(ชัว่โมง) 

หมายเหต ุ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

      ลงช่ือ .............................................................ครูผูส้อน 

 

จ านวนหน่วยกิต 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

เวลาเรียน/ภาค 20 40 60 80 100 120 

ขาดได้ ไม่เกนิ 4 8 12 16 20 24 
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ค าร้องขอมสิีทธ์ิเข้าสอบปลายภาค 

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

วนัท่ี .............  เดือน ................................ พ.ศ. .......................... 

เร่ือง   ขอมสิีทธ์ิเข้าสอบปลายภาค 

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

 ขา้พเจา้ (ช่ือนกัเรียน)  .................................................................................ชั้น ................................... เลขท่ี ......................... 

มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ในภาคเรียนท่ี ................ ปีการศึกษา ........................... ดงัน้ี 

ช่ือวชิา เหตผุลของการขาด

เรียน 

ขาดเรียนทั้งหมด 

(ชม.) 

ขาดเกินเกณฑ ์80% 

(ชม.) 

หลกัฐานอา้งอิง 

(ใหถ่้ายเอกสารแนบดว้ย) 

     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตใหมี้สิทธ์ิเขา้สอบปลายภาคในรายวชิาดงักล่าว 

 

     ลงช่ือ ............................................................. นกัเรียน 

     ลงช่ือ ............................................................. ผูป้กครอง (ต้องลงช่ือต่อหน้าครูผู้สอน) 

                              (..........................................................) 

ความเห็นของครูผู้สอน   

 (ให้ครูผูส้อนเก็บใบค าร้องไว ้จนนกัเรียนเรียนซ่อมเสริมครบ จึงน าส่งงานวดัผล –ก่อนเร่ิมสอบปลายภาคอย่างน้อย 1 วนัท าการ 

วธีิการเรียนซ่อมเสริม ใหส้อบ ไม่ใหส้อบ หมายเหต ุ

    

     ลงช่ือ............................................................ครูผูส้อน 

              (..........................................................) 

การตรวจสอบของงานวดัผล 

○   มีหลกัฐานอา้งอิง คือ  ใบรับรองแพทย ์      ...........................................                          ○   ไม่มีหลกัฐานอา้งอิง 

     ลงช่ือ............................................................งานวดัผล 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 

 เห็นควร  ○   ใหส้อบ ○   ไม่ใหส้อบ  เพราะ ............................................................................................ 
 

     ลงช่ือ............................................................รองผูอ้  านวยการ กลุ่มบริหารวชิาการ 

หมายเหตุ     1. เหตุของการขาดเรียนคือ ป่วย และมีใบรับรองแพทยเ์ท่านั้น  2.  ค  าร้อง1 ใบใชก้บั 1 รายวิชา 3. ครูผูส้อนเป็นคนส่งค าร้องฯให้งานวดัผล 
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โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี                                                                                                                     ธค.วผ.03 
หลักฐานการด าเนินการสอบแกต้ัว ประจ าภาคเรยีนที่ .......... ปีการศึกษา ..................... ครั้งท่ี ........ ช่ือวิชา .......................................................ช่ือครผููส้อน ...................................................... 

ที ่ เลขประจ าตัว ช่ือ – สกุล นักเรียน ช้ัน/ห้อง คะแนนเดมิ รวมสอบใหม ่ ผลการเรยีนเดมิ ผลสอบแก้ตัว ลงช่ือนักเรียน 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

สรุปผลการสอบแก้ตัว           จ านวนนักเรียนสอบไม่ผ่าน .................... คน สอบผ่าน ............. คน คงเหลือ ........................ คน 
 ลงช่ือ ................................................................... ครูผูส้อน    ลงช่ือ .............................................................................. หัวหน้ากลุม่สาระฯ 
 ลงช่ือ ................................................................... หัวหน้างานวัดผล   ลงช่ือ .............................................................................. รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ลงช่ือ ................................................................... ผู้อ านวยการ ผู้อนุมัตผิลการสอบแกต้ัว 
  ................/.............../.................... 
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การจัดท า ปพ.5 
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คู่มือการจัดท าผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
ในระบบSGS 

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 

เรียบเรียงโดย 
นายสาวอรวรรณ  สุขโต 

งานวัดผลโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 
 

ประวัติครู 
ครูที่ย้าย / บรรจุ ใหม่กรุณา แจ้งข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

   1. ช่ือ – นามสกุล  2.เลขประชาชน   
     3. วัน เดือน ปี เกิด    4. วุฒิการศึกษา 
ส่งงานวัดผลโรงเรียนด่วนด้วย (ถ้าไม่ส่งจะไม่สามารถลงทะเบียนนักเรียนได้ )   

จะพิมพ์ หรือเขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้ 
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การท ากรอกคะแนน ผ่านเว็ป ในระบบงานทะเบียนวัดผล สพฐ.  
(Secondary Grading System : SGS ) 

1.เข้าโปรแกรม  https://sgs.bopp-obec.info หรือ  พิมพ์ค าว่า งานทะเบียน วัดผล SGS OBEC      จะได้ 

 
คลิกเข้าไปจะได้ 

 
 
                                คลิกเข้าไปที่ SITE ใดก็ได้ (ก่อนคลิกเข้าระบบ อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย) 
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2. ใส่รหัสผู้ใช้  รหัสผ่าน 

 
ชื่อผู้ใช ้เลขประชาชน      รหัสผ่าน    งานวัดผลจะแจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในสัปดาห์ที่ 2 หลงัเปิด
ภาคเรียน โดยจะเปลี่ยนใหม่ทุกภาคเรียน  

 
ตกลง         จะได้ 
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3. เปลี่ยนรหัสผ่านได้ 

 

 
รหัสผ่าน ควรเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย  แต่ต้องจ าให้ได้ ถ้าลืมรหัสผ่านสามารถแจ้งงานวัดผลโรงเรียน   (ซึ่งจะ
ก าหนดให้ใหม่ได้ แต่ดูของเดิมไม่ได้ )---ไม่ควรให้รหัสนี้กับคนอ่ืนเพราะอาจเข้าไปแก้คะแนนได้ –ถ้ายังไม่เปลี่ยน ระบบ
จะแจ้งให้เปลี่ยน ก็ท าการเปลี่ยนได้เลย ตั้งอะไรก็ได้ ที่จ าได้และคนอ่ืนเดาได้ยาก 
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4. การกรอกคะแนน  เข้างานวัดผล 

 
4.1.เลือกบันทึกผลการเรียน กลางภาค –ปลายภาค  ระบบจะให้กรอกแยกส่วน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบตาราง
งานวัดผลและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 
จะได้ 
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เลือกวิชาที่เปิดสอน   กลุ่ม  (กลุ่มในท่ีนี้ วัดผลลงให้กลุ่มละ 1 ห้อง ดังนั้น กลุ่มก็คือห้อง) 
                                                           ดูระดับชั้นด้วย  (ต้องเปลี่ยนให้ตรงกับระดับที่สอน) 
 

 
ตรวจสอบด้วยว่า มีคะแนน เต็ม อยู่ ถ้าไม่มี ให้แจ้งงานวัดผลโรงเรียน 
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ต้องคลิก ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านบน ให้เป็นเครื่องหมายถูก  จึงจะสามารถลงคะแนนในช่องนั้นได้ 

 
*** ในการกรอกคะแนน  การเลื่อนช่องสามารถใช้  Tab เลื่อนได้-ลูกศรใช้ไม่ได้ *** 

 
 
 
 

4.2เลือกงานวัดผล - บันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ (ตัวชี้วัดอยู่หลัง ปพ.5)  

 
**  ถ้าเลือกวิชา ห้อง แล้ว ยังไม่มีชื่อนักเรียน ให้คลิกที่ค าว่าสร้าง-ชื่อนักเรียนจะปรากฏขึ้นมา –ใช้ได้กับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย 
กรอกคะแนน เป็น 1  2  3  ทั้ง 5 ช่อง เมื่อกดบันทึก เครื่องจะคิดรวม กับประเมินผลให้เอง 
4.3 เลือกงานวัดผล – บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ    (ตัวชี้วัดอยู่หลัง ปพ.5) 

- ท าเช่นเดียวกับ การอ่าน คิด วิเคราะห์  มี 8 ข้อ 
***ถ้าต้องการลงคะแนนเท่ากัน ทีเดียวหลายคน สามารถท าได้โดย (ท าได้ทั้งในการอ่าน ฯด้วย ) 

สามารถ ก าหนดให้แสดงรายช่ือเป็นก่ีคน / หน้าก็ได้ โดย เปลีย่นตวัเลขจาก 10 เป็น

ตามท่ีเราต้องการ แล้วคลกิค าว่าหน้า 
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-เลือกหัวข้อ (เลือกพร้อมกันหลายข้อได้)  - เลือกได้คะแนน  -  เลือกทั้งห้อง / ที่เลือก(ถ้าเลือกที่เลือก ต้องคลิกถูกหน้า
ชื่อก่อน 

 
ท่านสามารถเข้าดู เมนูต่างๆที่มีอยู่ได้ว่ามีอะไรบ้าง --- กล้าๆหน่อย ผู้พัฒนาระบบบอกว่าการท างานต้องใช้
จินตนาการ -บางอย่างไม่สามารถสอนกันได้ 
 5.การพิมพ์  เนื่องจากรูปแบบของรายงานปรับเปลี่ยนทุกวัน ดังนั้นให้ไปที่ รายงาน  แล้วทดลองว่าพิมพ์แบบไหนได้
บ้าง –ต้องมี  - คะแนน เกรด  -คุณลักษณะอันพึงประสงค์ – การอ่านคิด ฯ 
** ตรวจสอบกับ เล่ม ปพ.5 – เพราะท่านอาจกรอกคะแนนผิดได้ – แล้วเย็บติดไว้ในเล่ม ปพ.5 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกคะแนนสอบถามได้ที่งานวัดผลโรงเรียน 
*แต่ถ้าระบบเครือข่ายอินเตอร์ – เข้าระบบเน็ตไม่ได้ –สอบถามครูคอมพิวเตอร์* 
  **การท างานอาจล้าช้า  ต้องท าใจ เพราะใช้ระบบออนไลน์ ทั้งประเทศ** 
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การจัดท าเล่ม ปพ.5 

เล่มปพ.5 แจก ผ่านหัวหน้ากลุ่ม ในวันแรกของการเปิดเรียน 

กรุณาอ่านค าชี้แจงการท าเล่ม ปพ.5 
ในหลงัปกหน้าของ เล่ม ปพ.5  

และด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 


