~๑~

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งจัดการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล บนพื ้นฐานของความเป็ นไทย”

อัตลักษณ์ (Identity)
คุณธรรมเด่น เน้ นวิชาการ

เอกลักษณ์
สิ่งแวดล้ อมดี วิชาการเด่น เน้ นวิถีไทย

ค่ านิยม
ความเป็ นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์ กร
ยิ ้มไหว้ ทกั ทายกัน

~๒~

พันธกิจ (Mission)
ด้ านผู้เรี ยน
พัฒนาผู้เรี ยนเต็มตามศักยภาพให้ มีความเป็ นเลิศด้ านวิชาการสูม่ าตรฐานสากล มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ดารงตนบนพื ้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้ มแข็งทังร่้ างกาย จิตใจ มีสนุ ทรี ยภาพ มีจิต
สาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้ อม เสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณ์อนั พึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สจุ ริ ตมี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่ มัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะและมีสมรรถนะสาคัญ 5
ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแก้ ปัญหา การใช้ ทกั ษะชีวิตและการใช้ เทคโนโลยี
2. ผู้เรี ยนมีความเป็ นเลิศด้ านวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล ้าหน้ าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. นาภูมิปัญญาท้ องถิ่น สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ นามาช่วยจัดการเรี ยนรู้อย่างมี
คุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน สามารถสื่อสารสอง
ภาษา อย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโดยการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนและมีเครื อข่ายทังภายในภายนอกประเทศ
้

กลยุทธ์ การพัฒนาโรงเรียน
กลยุทธ์ 1 ยกระดับคุณภาพของผู้เรี ยนสู่ความเป็ นมาตรฐานสากล
1.1

ยกระดับความสามารถด้ านวิชาการตามศักยภาพของผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล

1.2

สนับสนุนส่งเสริมนักเรี ยนให้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ดารงตนบนพื ้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความเข้ มแข็งทังร่้ างกาย จิตใจ มีสนุ ทรี ยภาพ รักษ์ความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้ อม เสียสละ และ
รับผิดชอบต่อสังคม

~๓~

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
*************************
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั ้ง ๘ ประการ ได้ แก่
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
๒) ซื่อสัตย์สจุ ริต
๓) มีวินยั
๔) ใฝ่ เรี ยนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุง่ มัน่ ในการทางาน
๗) รักความเป็ นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
การนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทงั ้ ๘ ประการดังกล่าว ไปพัฒนาผู้เรี ยนให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนัน้ ครูผ้ สู อนและผู้ปกครองต้ องมีความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม ตัวชี ้วัด และเกณฑ์การให้ คะแนนตามพฤติกรรมบ่งชี ้ ของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้

ข้ อที่ ๑ รั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นิยาม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของ
ชาติ ธารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นชาติไทย ศรัทธา ยึดมัน่ ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ท่ รี ั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลกั ษณะซึง่ แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของ
ชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็ นชาติไทย ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
และแสดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชีว้ ัด
๑.๑ เป็ นพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ธารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

~๔~
คุณลักษณะ
ตัวชีว้ ัด
อันพึง
ประสงค์
๑) รักชาติ
๑.๑ เป็ น
ศาสน์ กษัตริย์ พลเมืองดี
ของชาติ

ดีเยี่ยม (3)

ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้ อง
เพลงชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติ
ได้ ถกู ต้ อง ปฏิบตั ิตนตาม
สิทธิและ หน้ าที่พลเมืองดี
ของชาติมคี วามสามัคคี
ปรองดอง
๑.๒ ธารง เข้ าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
ไว้ ซ่ งึ ความ กิจกรรมที่สร้ างความ
สามัคคี ปรองดอง
เป็ น
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ โรงเรียน
ชาติไทย
ชุมชนและสังคมหวงแหน
ปกป้อง ยกย่องความเป็ น
ชาติไทย
เข้ าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
๑.๓
ศรัทธา ยึด ที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตน
ตามหลักของศาสนาอย่าง
มั่นและ
ปฏิบัตติ น สม่าเสมอ และเป็ น
ตามหลัก แบบอย่างทีด่ ีของศาสนิก
ของศาสนา ชน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดี(2)
ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

ยืนตรงเคารพธงชาติ
ร้ องเพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ ถกู ต้ อง
ปฏิบตั ิตนตามสิทธิและ
หน้ าที่พลเมืองดีของ
ชาติ
เข้ าร่วม ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมที่
สร้ างความสามัคคี
ปรองดองทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยน
ชุมชนและสังคม

ยืนตรงเคารพธง
ชาติ ร้ องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้ อง

ไม่ยืนตรง
เคารพธง
ชาติ

เข้ าร่วมส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้ างความ
สามัคคี ปรองดอง
ที่เป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรี ยน

ไม่เข้ าร่วม
กิจกรรมที่
สร้ างความ
สามัคคี

เข้ าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบตั ิตนตาม
หลักของศาสนาอย่าง
สม่าเสมอ

เข้ าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบตั ิ
ตนตามหลักของ
ศาสนาตาม
โอกาส

ไม่เข้ าร่วม
กิจกรรม
ทาศาสนา
ที่ตนนับ
ถือ

~๕~
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดี(2)

ดีเยี่ยม (3)
๑.๔ เคารพ
เทิดทูน
สถาบัน
พระมหาก
ษัตริย์

เข้ าร่วมกิจกรรมและมีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ตามที่
โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ ้น
ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ พระ
ปรี ชาสามารถของ
พระมหากษัตริ ย์และพระ
ราชวงศ์

เข้ าร่วมกิจกรรม และ
มีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์
ตามที่โรงเรี ยนและ
ชุมชนจัดขึ ้น

ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

เข้ าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์
ตามที่โรงเรี ยน
และชุมชนจัดขึ ้น

ไม่มีสว่ น
ร่วมในการ
จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษั
ตริ ย์

ข้ อที่ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต
นิยาม
ซื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ประพฤติ ตรงตามความเป็ นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทังทางกาย
้
วาจา ใจ
ผู้ท่ มี ีความซื่อสัตย์ สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงทังทางกาย
้
วาจา ใจ
และยึดหลักความจริง ความถูกต้ องในการดาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ตัวชีว้ ัด
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงต่อตนเองทังทางกาย
้
วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงต่อผู้อื่นทังทางกาย
้
วาจา ใจ
คุณลักษณะ
ตัวชีว้ ัด
อันพึง
ประสงค์
๒)ซื่อสัตย์
๒.๑ ประพฤติ
สุจริต
ตรงตาม
ความเป็ นจริง
ต่ อตนเองทัง้
ทางกาย
วาจา ใจ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
และเป็ นจริ งปฏิบตั ิ
ตนโดยคานึงถึงความ
ถูกต้ องละอายและ
เกรงกลัวต่อการ
กระทาผิดปฏิบตั ิตาม
คามัน่ สัญญา

ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและ
เป็ นจริ งปฏิบตั ิตนโดย
คานึงถึงความถูกต้ อง
ละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระทาผิด

ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ปฏิบตั ิตนโดย
และเป็ นจริ ง
ไม่คานึงถึง
ปฏิบตั ิตนโดย
ความถูกต้ อง
คานึงถึงความ
ถูกต้ อง

~๖~
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ตัวชีว้ ัด

๒.๒ประพฤติ
ตรงตาม
ความเป็ นจริง
ต่ อผู้อ่ ืนทัง้
ทางกาย
วาจา ใจ

ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ผ่ าน(1)

ไม่ถือเอาสิง่ ของหรื อ
ผลงานของผู้อื่นมาเป็ น
ของตนเองปฏิบตั ิตน
ต่อผู้อื่นด้ วยความ
ซื่อตรงไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถกู ต้ อง

ไม่ถือเอาสิง่ ของหรื อ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็ นของตนเองปฏิบตั ิ
ตนต่อผู้อื่นด้ วยความ
ซื่อตรง

ไม่ถือเอา
สิง่ ของหรื อ
ผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็ น
ของตนเอง

ไม่ ผ่าน(0)
ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่น
ด้ วยความไม่
ซื่อตรง หา
ประโยชน์ในทางที่
ไม่ถกู ต้ องจาก
ผู้อื่น

ข้ อที่ ๓ มีวนิ ัย
นิยาม
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมัน่ ในข้ อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบข้ อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ผู้ท่ มี ีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบตั ิตนตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับของครอบครัว
โรงเรี ยน และสังคมเป็ นปกติวิสยั ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตัวชีว้ ัด
๓.๑ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
คุณลักษณะ
ตัวชีว้ ัด
อันพึง
ประสงค์
๓ )มีวินัย
ปฏิบัตติ าม
ข้ อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้ อบังคับของ
ครอบครัว
โรงเรียน และ
สังคม

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

ปฏิบตั ิตน ตาม
ข้ อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้ อบังคับ
ของครอบครัว
โรงเรี ยนและสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่นตรงต่อเวลาใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่าง ๆ ใชีวติ ประจา
วัน และรับผิดชอบใน
การทางาน

ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรี ยน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทางาน

ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้ อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรี ยน ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน

ไม่ปฏิบตั ิตน ตาม
ข้ อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้ อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรี ยน

~๗~

ข้ อที่ ๔ ใฝ่ เรี ยนรู้
นิยาม
ใฝ่ เรี ยนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอกโรงเรี
ั้
ยน
ผู้ท่ ใี ฝ่ เรี ยนรู้ คือ ผู้ที่มีลกั ษณะซึง่ แสดงออกถึงความตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยน
และเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอกโรงเรี
ั้
ยนอย่าง
สม่าเสมอ ด้ วยการเลือกใช้ สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็ นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
ตัวชีว้ ัด
๔.๑ ตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน
ด้ วยการเลือกใช้ สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็ นองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
คุณลักษณะ
ตัวชีว้ ัด
อันพึง
ประสงค์
๔.๑ ตัง้ ใจ เพียร
๔) ใฝ่ เรี ยนรู้

พยายามในการ
เรียนและเข้ าร่ วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ตังใจเรี
้ ยนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรี ยนรู้สนใจเข้ าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ

ตังใจเรี
้ ยนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรี ยนรู้

ผ่ าน(1)
ตังใจเรี
้ ยนและ
เอาใจใส่ในการ
เรี ยน

ไม่ ผ่าน(0)
ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน

~๘~
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ตัวชีว้ ัด

๔.๒ แสวงหา
ความรู้จาก
ทัง้ ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน ด้ วยการ
เลือกใช้ ส่ อื อย่ าง
เหมาะสม สรุ ป
เป็ นองค์ ความรู้
และสามารถ
นาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้

ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ศึกษาค้ นคว้ าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสารสิง่ พิมพ์ สือ่
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่ง
เรี ยนรู้ ทังภายใน
้
และภายนอก
โรงเรี ยนเลือกใช้ สอื่
ได้ อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็ นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ด้ วยวิธีการที่
หลากหลาย
และเผยแพร่แก่
บุคคลทัว่ ไป
นาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้

ศึกษาค้ นคว้ าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิง่ พิมพ์ สือ่
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่ง
เรี ยนรู้ ทังภายใน
้
และภายนอก
โรงเรี ยน และ
เลือกใช้ สอื่ ได้ อย่าง
เหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูลสรุป
เป็ นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
กับผู้อื่นได้ และ
นาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้

ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

ศึกษาค้ นคว้ า
ไม่ศกึ ษา
ความรู้จาก
ค้ นคว้ าหา
หนังสือ เอกสาร ความรู้
สิง่ พิมพ์ สือ่
เทคโนโลยี
แหล่งเรี ยนรู้ ทัง้
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้ สอื่ ได้
อย่างเหมาะสม
และมีการบันทึก
ความรู้

ข้ อที่ ๕ อยู่อย่ างพอเพียง
นิยาม
อยู่อย่ างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคณ
ุ ธรรม มีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้ อย่าง
มีความสุข
ผู้ท่ อี ยู่อย่ างพอเพียง คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ
ระมัดระวัง อยูร่ ่วมกับผู้อื่นด้ วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มี
การวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง

~๙~
ตัวชีว้ ัด
๕.๑. ดาเนินชีวิตอย่ างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดี ปรั บตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้ อย่ างมีความสุข
คุณลักษณะ
ตัวชีว้ ัด
อันพึง
ประสงค์
๕)อยู่อย่ าง
๕.๑. ดาเนิน
พอเพียง
ชีวิตอย่ าง
พอประมาณ
มีเหตุผล
รอบคอบ มี
คุณธรรม

๕.๒ มี
ภูมิค้ ุมกันใน
ตัวที่ดี
ปรับตัวเพื่อ
อยู่ในสังคม
ได้ อย่ างมี
ความสุข

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ใช้ ทรัพย์สนิ ของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
ตัดสินใจด้ วยความ
รอบคอบมีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่
ทาให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
ให้ อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทาผิดพลาด และ
เป็ นแบบอย่างที่ดี
ใช้ ความรู้ ข้ อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรี ยน การ
ทางานและการใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
รู้เท่ าทันกับการ
เปลีย่ นแปลงของ
ครอบครัวชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดล้ อม
และปรับตัวเพื่อ
อยูร่ ่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่างมีความสุข

ใช้ ทรัพย์สนิ ของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแลอย่าง
ดีรอบคอบ มีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่น
เดือดร้ อนและให้
อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทาผิดพลาด
ใช้ ความรู้ ข้ อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรี ยน การ
ทางานและการใช้
ในชีวติ ประจาวัน
ยอมรับ การ
เปลีย่ นแปลงของ
ครอบครัวชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดล้ อม
และปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่าง
มีความสุข

ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

ใช้ ทรัพย์สนิ ของ
ใช้ เงินและของ
ตนเองและ
ใช้ สว่ นตัวอย่าง
ทรัพยากร
ไม่ประหยัด
ของส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแลอย่าง
ดีรอบคอบ มีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่น
เดือดร้ อน

ใช้ ความรู้ ข้ อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรี ยน การ
ทางานและการใช้
ในชีวติ ประจาวัน
และยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงของ
ครอบครัวชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดล้ อม

ไม่วางแผนการ
เรี ยนและการใช้
ในชีวติ ประจาวัน

~ ๑๐ ~

ข้ อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
นิยาม
มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตังใจและรั
้
บผิดชอบ
ในการทาหน้ าที่การงาน ด้ วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้ งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ท่ มี ่ ุงมั่นในการทางาน คือ ผู้ที่มีลกั ษณะซึง่ แสดงออกถึงความตังใจปฏิ
้
บตั หิ น้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมายด้ วยความเพียรพยายาม ทุม่ เทกาลังกาย กาลังใจ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สาเร็จลุลว่ ง ตามเป้าหมายที่กาหนดด้ วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชีว้ ัด
๖.๑ ตัง้ ใจและรับผิดชอบในหน้ าที่การงาน
๖.๒ ทางานด้ วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้ งานสาเร็จตามเป้าหมาย
คุณลักษณะ
ตัวชีว้ ัด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
อันพึง
ดีเยี่ยม (3)
ดี(2)
ผ่ าน(1)
ประสงค์
้
บผิดชอบใน ตังใจและรั
้
บผิดชอบ ตังใจและ
้
๖) มุ่งมั่นใน ๖.๑ ตัง้ ใจและ ตังใจและรั
การทางาน
รับผิดชอบใน การปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ รับผิดชอบ
หน้ าที่การงาน มอบหมายให้ สาเร็จมี ได้ รับมอบหมายให้ ในการปฏิบตั ิ
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทางานให้ ดี
ขึ ้นด้ วยตนเองและเป็ น
แบบอย่างทีด่ ี

๖.๒ ทางาน
ด้ วย ความ
เพียรพยายาม
และ อดทน
เพื่อให้ งาน
สาเร็จตาม
เป้าหมาย

ทางานด้ วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้ งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายก่ อน
เวลาที่กาหนด ไม่ยอ่
ท้ อต่อปั ญหาแก้ ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
และชื่นชมผลงานด้ วย
ความภาคภูมใิ จ

สาเร็ จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทางานให้ ดีขึ ้นด้ วย
ตนเอง

ไม่ ผ่าน(0)
ไม่ตงใจ
ั้
ปฏิบตั ิหน้ าที่
การงาน

หน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายให้
สาเร็ จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ ดีขึ ้น
ทางานด้ วยความขยัน ทางานด้ วยความ ไม่ขยัน อดทน
อดทน และพยายาม ขยันอดทน และ ในการทางาน
ให้ งานสาเร็ จตาม
พยายามให้ งาน
เป้าหมายภายใน
สาเร็ จตาม
เวลาที่กาหนด ไม่
เป้าหมาย ไม่ยอ่
ย่อท้ อต่อปั ญหา
ท้ อต่อปั ญหาใน
แก้ ปัญหา
การทางาน และ
อุปสรรคในการ
ชื่นชมผลงานด้ วย
ทางาน และชื่นชม
ความภาคภูมใิ จ
ผลงานด้ วยความ
ภาคภูมิใจ

~ ๑๑ ~

ข้ อที่ ๗ รั กความเป็ นไทย
นิยาม
รักความเป็ นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ผู้ท่ รี ั กความเป็ นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภมู ิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความ
กตัญญูกตเวที ใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้ องเหมาะสม
ตัวชีว้ ัด
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่ าและใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
คุณลักษณะ
ตัวชีว้ ัด
อันพึง
ประสงค์
๗)รักความ ๗.๑ ภาคภูมิใจ
เป็ นไทย
ใน ขนบ
ธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
และมีความ
กตัญญูกตเวที

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ผ่ าน(1)

ปฏิบตั ิตนเป็ นผู้มี
มารยาทแบบไทย มี
สัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มี
พระคุณ แต่งกายแบบ
ไทยด้ วยความ
ภาคภูมิใจ เข้ าร่วมและ
มีสว่ นร่วม ในการจัด
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ชักชวน
แนะนาผู้อื่นและ เป็ น
ผู้นาหรื อแกนนาในการ
ปฏิบตั ิตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ปฏิบตั ิตนเป็ นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสมั มาคารวะ
กตัญญูกตเวทีตอ่
ผู้มีพระคุณ แต่ง
กายแบบไทยด้ วย
ความภาคภูมใิ จ
เข้ าร่วมและมีสว่ น
ร่วมในการจัด
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย

ปฏิบตั ิตนเป็ นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสมั มาคารวะ
กตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้
มีพระคุณ และแต่ง
กายแบบไทย
เข้ าร่วมหรื อมีสว่ น
ร่วม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ไม่ ผ่าน(0)
ไม่มีสมั มา
คารวะ
ต่อผู้ใหญ่

~ ๑๒ ~
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ตัวชีว้ ัด
ดีเยี่ยม (3)
ใช้ ภาษาไทย
เลขไทยในการ
สือ่ สารได้ ถกู ต้ อง
เหมาะสมแนะนา
ชักชวนให้ ผ้ อู ื่น
เห็นคุณค่าในการ
ใช้ ภาษาไทยที่
ถูกต้ องเป็ นประจาและ
เป็ นแบบอย่างที่ดี
ด้ านการใช้ ภาษาไทย
๗.๓ อนุรักษ์ สืบค้ นภูมิปัญญา
ไทยที่มีอยูใ่ น
สืบทอด
ภูมิปัญญาไทย ท้ องถิ่น เข้ าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อนและ
ผู้อื่นเข้ าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับ ภูมิปัญญา
ไทย ใช้ และแนะนาให้
ผู้อ่ นื ใช้ ภมู ิปัญญา
ไทยในชีวติ ประจาวัน
และมีสว่ นร่วมในการ
สืบทอดและเผยแพร่
ภูมิปัญญาไทย

๗.๒ เห็น
คุณค่ าและใช้
ภาษาไทย
ในการสื่อสาร
ได้ อย่ าง
ถูกต้ อง
เหมาะสม

ดี(2)

ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

ใช้ ภาษาไทย
เลขไทยในการ
สือ่ สารได้ ถกู ต้ อง
เหมาะสมแนะนา
ชักชวนให้ ผ้ อู ื่น
เห็นคุณค่าในการ
ใช้ ภาษาไทยที่
ถูกต้ อง

ใช้ ภาษาไทย
เลขไทยในการ
สือ่ สารได้ ถกู ต้ อง
เหมาะสมแนะนา
ชักชวนให้ ผ้ อู ื่นใช้
ภาษาไทย
ที่ถกู ต้ อง

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทย
อย่างถูกต้ อง

สืบค้ นภูมิปัญญา
ไทยที่มีอยูใ่ น
ท้ องถิ่น เข้ าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน
และผู้อื่นเข้ าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับ ภูมิ
ปั ญญาไทย
ใช้ และแนะนาให้
เพื่อนใช้ ภมู ิ
ปั ญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน
และมีสว่ นร่วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปั ญญาไทย

สืบค้ นภูมิปัญญา ไม่สนใจภูมิ
ไทยที่มีอยูใ่ น
ปั ญญาไทย
ท้ องถิ่น เข้ าร่วมและ
ชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน
และผู้อื่นเข้ าร่วม
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับภูมิปัญญาไทย
ใช้ และแนะนาให้
เพื่อนใช้ ภมู ิปัญญา
ไทยใน
ชีวิตประจาวัน

~ ๑๓ ~

ข้ อที่ ๘ มีจติ สาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมหรื อ
สถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น ชุมชน และสังคม ด้ วยความเต็มใจ กระตือรื อร้ น โดย
ไม่หวังผลตอบแทน
ผู้ท่ มี ีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลกั ษณะเป็ นผู้ให้ และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปั นความสุข
ส่วนตนเพื่อทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้ าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้ อน อาสาช่วยเหลือสังคม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ด้ วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ ปัญหา หรื อร่วมสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ให้ เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตัวชีว้ ัด
๘.๑ ช่ วยเหลือผู้อ่ ืนด้ วยความเต็มใจโดยไม่ หวังผลตอบแทน
๘.๒ เข้ าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
คุณลักษณะ
ตัวชีว้ ัด
อันพึง
ประสงค์
๘)มีจิต
๘.๑ ช่ วยเหลือ
สาธารณะ
ผู้อ่ ืนด้ วยความ
เต็มใจโดย ไม่
หวังผลตอบแทน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู
ทางาน อาสา
ทางาน ช่วยคิด
ช่วยทา แบ่งปั น
สิง่ ของทรัพย์สนิ
และอื่นๆ พร้ อมทัง้
เต็มใจช่วย
แก้ ปัญหา หรื อ
สร้ างความสุข
ให้ แก่ผ้ อู ื่น
โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
เป็ นแบบอย่างที่ดี

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู
ทางาน อาสา
ทางาน ช่วยคิด
ช่วยทา แบ่งปั น
สิง่ ของทรัพย์สนิ
และ อื่น ๆ และ
ช่วยแก้ ปัญหาให้
ผู้อื่นด้ วยความ
เต็มใจ

ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู
ทางาน อาสา
ทางาน ช่วยคิด
ช่วยทา และ
แบ่งปั นสิง่ ของให้
ผู้อื่นด้ วยความ
เต็มใจ

ไม่ช่วยเหลือ พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง
และครู

~ ๑๔ ~
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ตัวชีว้ ัด

๘.๒ เข้ าร่ วม
กิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อ
โรงเรียน
ชุมชน และ
สังคม

ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ผ่ าน(1)

ไม่ ผ่าน(0)

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติสงิ่ แวดล้ อม
ของห้ องเรี ยน
โรงเรี ยน ชุมชน
และเป็ นผู้นา หรื อ
เข้ าร่วม กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรี ยน
ชุมชนและร่ วม
กิจกรรมเพื่อ
แก้ ปัญหาหรื อร่วม
สร้ างสิง่ ที่ดงี าม
ตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้น

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติสงิ่ แวดล้ อม
ของห้ องเรี ยน
โรงเรี ยน ชุมชน
และเข้ าร่ วม
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรี ยนและ
ชุมชน หรือร่ วม
กิจกรรมเพื่อ
แก้ ปัญหาหรื อร่วม
สร้ างสิง่ ที่ดงี าม
ตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้น

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติสงิ่ แวดล้ อม
ของห้ องเรี ยน
โรงเรี ยน ชุมชน
และเข้ าร่วม
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรี ยนด้ วย
ความเต็มใจ

ไม่สนใจดูแล
รักษาทรัพย์
สมบัติและ
สิง่ แวดล้ อมของ
โรงเรี ยน

~ ๑๕ ~

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนโรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
*************************
ชื่อนักเรี ยน..............................................................ชัน้ ม....../......เลขที่..........
สถานะผู้ประเมิน
ครู
ผู้ปกครอง
คาชีแ้ จง ให้ ผ้ ปู ระเมินทาเครื่ องหมาย / ลงใน ช่องการประเมินที่ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
นักเรี ยน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ตัวชีว้ ัด

๑) รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์

๑.๑ เป็ นพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ธารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ นตามหลัก
ของศาสนา

ดีเยี่ยม
(3)

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

๒)ซื่อสัตย์ สุจริต ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงต่อ
ตนเองทังทางกาย
้
วาจา ใจ
๒.๒ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงต่อผู้อื่น
ทังทางกาย
้
วาจา ใจ
๓ )มีวินัย
๓.๑ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
๔.๑ ตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วม
๔) ใฝ่ เรี ยนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากทังภายในและภายนอก
้
โรงเรี ยน ด้ วยการเลือกใช้ สอื่ อย่างเหมาะสม สรุป
เป็ นองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้

การประเมิน
ดี
ผ่ าน
(2)
(1)

ไม่ ผ่าน
(0)

~ ๑๖ ~
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๕)อยู่อย่ าง
พอเพียง

ตัวชีว้ ัด

๕.๑. ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผลรอบคอบ มีคณ
ุ ธรรม
๕.๒ มีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ่ น
สังคมได้ อย่างมีความสุข
๖) มุ่งมั่นในการ ๖.๑ ตังใจและรั
้
บผิดชอบในหน้ าที่การงาน
ทางาน
๖.๒ ทางานด้ วย ความเพียรพยายาม และ
อดทนเพื่อให้ งานสาเร็จตามเป้าหมาย
๗)รักความเป็ น ๗.๑ ภาคภูมิใจใน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย
ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญู
กตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย
๘)มีจิต
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจโดย ไม่
สาธารณะ
หวังผลตอบแทน
๘.๒ เข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยนชุมชน และสังคม

ดีเยี่ยม
(3)

การประเมิน
ดี
ผ่ าน
(2)
(1)

ไม่ ผ่าน
(0)

~ ๑๗ ~
เอกสารอ้ างอิง
- แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับใช้ ในโรงเรี ยนโครงการนาร่อง การใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

