งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ปีการศึกษา 2563
➢ ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563
➢ ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
➢ ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
➢ ค่าเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์
➢ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------------------มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสื่อสารและการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม

งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------------------กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563
ร้อยละ 75 มีผลการเรียน
ร้อยละ 60 มีผลการเรียน
ร้อยละ 74 มีผลการเรียน
ร้อยละ 75 มีผลการเรียน
ร้อยละ 80 มีผลการเรียน
ร้อยละ 75 มีผลการเรียน
ร้อยละ 83 มีผลการเรียน
ร้อยละ 83 มีผลการเรียน

2
2
2
2.5
2.5
2
2.5
2.5

งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ค่าเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------------------คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2563

มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต
ข้อที่ 3 มีวินัย
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน
ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ

ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม

งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ประจำปีการศึกษา 2563
วัน เดือน ปี
18 มิ.ย.-1 ก.ค.
2563
2-15 ก.ค. 2563

16 ก.ค. 2563
20-31 ก.ค. 2563
1-30 ส.ค. 2563
1-15 ก.ย. 2563
16-18 ก.ย. 2563
21-25 ก.ย. 2563

28 ก.ย.-2 ต.ค.
2563
5-9 ต.ค. 2563

12-16 ต.ค. 2563

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
คณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา self-assessment report
ปีการศึกษา 2562

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารวิชาการ
- หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาและคณะ
นำส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมิน หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ให้ครูบุคลากรและนักเรียนทราบ
การศึกษา และคณะ
หน่วยงานกลุ่มสาระจัดเก็บข้อมูลระยะ 12
กลุ่มงาน งานและกลุ่มสาระ
เดือนเพื่อจัดทำ s a r และเตรียมประเมิน
การเรียนรู้ทุกกลุ่ม
ภายใน
จัดทำแผนดำเนินงานการประกันคุณภาพ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ภายในประจำปี 2563
การศึกษาและคณะ
จัดทำตาราง กำหนดการติดตามตรวจสอบและ หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาและคณะ
ภายใน
จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงานประกัน - รองผู้อำนวยการกลุ่ม
คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563
บริหารวิชาการ
- หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาและคณะ
ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การศึกษาและคณะ
ประชุมคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การศึกษาและคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
และวางแผนแนวทางด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
พัฒนาฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะ

หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
กิจกรรมดำเนินการ
19-23 ต.ค. 2563 ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและรายงานผลการประเมินตนเอง SAR
7 ธ.ค. 2563
ส่งมอบเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณลักษณะพฤติกรรมนักเรียนให้หัวหน้าระดับ
ทุกระดับ
8 ธ.ค. 2563
หัวหน้าระดับส่งมอบเอกสารประกอบการ
พิจารณาคุณลักษณะพฤติกรรมนักเรียนให้ครูที่
ปรึกษาประเมินคุณลักษณะของนักเรียนใน
ชั้นเรียน
21-25 ธ.ค. 2563 ครูที่ปรึกษาส่งมอบเอกสารประกอบการ
พิจารณาคุณลักษณะพฤติกรรมนักเรียน ให้
นักเรียนประเมินตนเองและสรุปผลการประเมิน
ส่งหัวหน้าระดับชั้น
28-30 ธ.ค. 2563 หัวหน้าระดับสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ
พฤติกรรมนักเรียนของครูที่ปรึกษาส่งงาน
ผู้รับผิดชอบ
4-8 ม.ค. 2564 ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
18-29 ม.ค.
แต่งตั้งการคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
15 ก.พ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

28-30 มี.ค. 2564 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1-7 เม.ย. 2564 สรุปผลการประเมินภายใน
8-14 เม.ย. 2564 คณะกรรมการประเมินภายในรายงานผลการ
ประเมินต่อฝ่ายบริหาร
15-30 เม.ย. 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษานำข้อมูลการ
ประเมินตนเองจะทำรายงานประจำปี (SAR)
พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพนำข้อมูลการประเมิน
ตนเองจะทำรายงานประจำปี เสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาและรายงานต่อ
ต้นสังกัดและสาธารณชน (ปีการศึกษา 2563)

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะ
หัวหน้าระดับชั้น

ครูที่ปรึกษา

หัวหน้าระดับ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะ
- รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารวิชาการ
- หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาและคณะ
- รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารวิชาการ
- หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาและคณะ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะ

หมายเหตุ

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------------------ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 5 ระดับ
ระดับ 1
กำลังพัฒนา
ระดับ 2
ปานกลาง
ระดับ 3
ดี
ระดับ 4
ดีเลิศ
ระดับ 5
ยอดเยี่ยม
ระดับ 1 กำลังพัฒนา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
ต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยต่ำ
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ 2 ปานกลาง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ระดับ 3 ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดสี ูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ระดับ 4 ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้
การสือ่ สาร การทำงาน
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชัน้ ที่ สงู ขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดสี ูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและนำไปใช้เผยแพร่
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสือ่ สาร
การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชัน้ ที่สงู ขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดสี ูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------------------ระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับ 0
ไม่ผ่าน
ระดับ 1
ผ่าน
ระดับ 2
ดี
ระดับ 3
ดีเยี่ยม
นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นิยาม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีข องชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นใน
ศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มี ลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความ
เป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ต นนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
1.1เป็นพลเมืองดีของชาติ
1.2ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
1.3ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา
1.4เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

พฤติกรรมบ่งชี้
1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง
1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ
1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง
1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม
1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย
1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
1.3.2 ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
1.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
1.4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4.2 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตาม ข้อ 1.1 – 1.4
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้า
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
เสาธงหรือเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธงร้อยละ
หน้าเสาธงร้อยละ
ต่ำกว่าร้อยละ 50
50 - 59
60 - 79

ดีเยี่ยม (3)
เข้าร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธงร้อยละ 80 ขึ้น
ไป

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต
นิยาม
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลั กความจริง ความถูกต้องในการ
ดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย วาจา ใจ
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ

พฤติกรรมบ่งชี้
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำผิด
ปฏิบตั ิตามคำมั่นสัญญา
ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ตามข้อ 2.1 – 2.2
ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
และเป็นจริง
จริง ไม่นำสิ่งของและ
มีพฤติกรรมนำสิ่งของ ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
และผลงานของผู้อื่น
ของตนเอง
มาเป็นของตนเอง

ดี (2)
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
จริง ไม่นำสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง ปฏิบตั ิตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ดีเยี่ยม (3)
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ไม่นำสิ่งของและผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อนื่ ด้วยความซื่อตรง
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์

ข้อที่ 3 มีวินัย
นิยาม
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ผู้มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิ ท ธิ
ของผู้อื่น
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
3.1 ปฏิบัตติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้
3.1.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิ ของผู้อื่น
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัตกิ ิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ตามข้อ 3.1
ไม่ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ระเบียบ ข้อบังคับของ ข้อบังคับของโรงเรียน ตรง
โรงเรียน และ
ต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม

ดี (2)
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัตกิ ิจกรรมและ
รับผิดชอบในการทำงาน

ดีเยี่ยม (3)
-ปฏิบัตติ นตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น
-ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมและรับผิดชอบในการ
ทำงาน

ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้
นิยาม
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุป
เป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ตามข้อ 4.1 – 4.2
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา เรียน เอาใจใส่ในการเรียน
ความรู้
และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
เป็นบางครั้ง

ดี (2)
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ

ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง
นิยาม
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
มี เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่ว มกับผู้อนื่ ด้วยความรับผิดชอบ ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

พฤติกรรมบ่งชี้
5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า และเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.1.3 ปฏิบตั ิตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด
5.2.1 วางแผนการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร
5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ตามข้อ 5.1 – 5.2
ใช้เงินและของใช้
ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
ส่วนตัวและ
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างไม่
ส่วนรวมอย่างประหยัด
ประหยัด
คุ้มค่า เก็บรักษาดูแลอย่าง
ไม่มีการวาง
ดี
แผนการเรียนและ
การใช้
ชีวิตประจำวัน

ดี (2)
ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่า เก็บรักษาดูแลอย่าง
ดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ใช้ความรู้ข้อมูลข่ าวสารใน
การ วางแผนการเรียน
และการทำงาน

ดีเยี่ยม (3)
ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษา
ดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน
ใช้ความรู้ข้อมูลข่ าวสารในการ
วางแผนการเรียน การทำงาน
และใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน
นิยาม
มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม
อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน คือ ผู้ที่มี ลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลัง
กาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน
6.2 ทำงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน
เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้แล้วเสร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง
6.2.1 ทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้แล้วเสร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ตามข้อ 6.1 – 6.2
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
หน้าที่การงาน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
ให้สำเร็จ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่กำหนด

ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย
นิยาม
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 7.1.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
7.1.3 ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 7.2.1.ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.2.2 ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปญั ญาไทย

7.3.1 นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปญั ญาไทย
7.3.3 แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมปิ ัญญาไทย

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ตามข้อ 7.1 – 7.3
ไม่มีสัมมาคารวะต่อครู มีสัมมาคารวะต่อครู
อาจารย์
อาจารย์ ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้อง

ดี (2)
มีสัมมาคารวะต่อครู
อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย ใช้
ภาษาไทย เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง เข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

ดีเยี่ยม (3)
มีสัมมาคารวะ ต่อครูอาจารย์
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบ
ไทย ใช้ภาษาไทย เลขไทยใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอดภูมิปญั ญาไทย

ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุ ณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน
และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือ ผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็ นใจผู้ ที่
มีความเดือดร้อน อาสาช่ว ยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่ง ทีด่ ีงามให้เกิด
ในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้
8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ
8.1.2 อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลัง สติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิ จารณา)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 8.1 – 8.2
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมการดูแล เข้าร่วมกิจกรรมการดูแล
การดูแลรักษา
รักษาเขตพื้นที่ที่ตน
รักษาเขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ ที่ตน
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 - 59
ร้อยละ 60 - 79
ร้อยละ 50

ดีเยี่ยม (3)
เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษา
เขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

