
คุณภาพ (Rubric) ส าหรับครูผู้สอนเพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
 ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และ
บอกความหมายของเพลงชาต ิ

ปฏิบัติ
ชัดเจนและ

เข้าร่วม
กิจกรรม
อย่าง

สม่่าเสมอ 

ปฏิบัติชัดเจน
และเข้าร่วม

กิจกรรม
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติและ
เข้าร่วม
กิจกรรม
บางครั้ง 

ไม่
สามารถ
ปฏิบัติ

ได ้
1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท่างานกับสมาชิกใน
ห้องเรียน 
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง 
และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติ
ตนตามหลักของศาสนาและเป็นตวัอย่างท่ีดีของศา
สนิกชน 
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนและชุมชนจดัขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระ
ราชวงศ์ 

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง ปฏิบัติ
ชัดเจนและ
สม่่าเสมอ 

ปฏิบัติชัดเจน
และบ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะ

ท่าความผิด ท่าตาม สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู
2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนด้าน ความซื่อสัตย ์

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรยีน มีความตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ่าวันมี
ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติ
ชัดเจน

สม่่าเสมอ  

ปฏิบัติชัดเจน
และบ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน ตั้งใจเรียน 
เข้าเรียนตรง
เวลา มสี่วน
ร่วมในการ

เรียนรูต้่าง ๆ 
ทั้งภายนอก
และภายใน
สม่่าเสมอ 

ตั้งใจเรียน เข้า
เรียนตรงเวลา 
มีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ต่าง 
ๆ ทั้งภายนอก
และภายใน
บ่อยครั้ง 

ตั้งใจเรียน 
เข้าเรียนตรง
เวลา มสี่วน
ร่วมในการ

เรียนรูต้่าง ๆ 
ทั้งภายนอก
และภายใน
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายาม

ในการเรียน 
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ 
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ แหล่งการเรยีนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้เหมาะสม 
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่
เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และ
น่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
 ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่าง
ประหยดั 

ปฏิบัติชัดเจน 
และสม่่าเสมอ 

ปฏิบัติชัดเจน
และบ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า 
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน 

6. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทา่งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มีความตั้งใจ
รับผิดชอบ

พัฒนางานให้
ดีขึ้นอย่าง
สม่่าเสมอ 

มีความตั้งใจ
รับผิดชอบ

พัฒนางานให้
ดีขึ้นบ่อยครั้ง 

มีความ
ตั้งใจ

รับผิดชอบ
พัฒนางาน
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้
งานส่าเร็จ 

7. รักความ 
เป็นไทย 

7.1  มีจิตสา่นึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

ปฏิบัติชัดเจน 
และสม่่าเสมอ 

ปฏิบัติชัดเจน
และบ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู่างาน ปฏิบัติชัดเจน 

และสม่่าเสมอ 
ปฏิบัติชัดเจน
และบ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ8.2 อาสาท่างาน ช่วยคิด ช่วยท่า และแบ่งปันสิ่งของ

ให้ผู้อื่น 
8.3 รู้จักการดแูล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน โรงเรียนชุมชน 
8.4 เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีน 

9. ความกตัญญู
กตเวที 

9.1 มีสมัมาคารวะต่อครู-อาจารย ์และบุพการีทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง 

ปฏิบัติชัดเจน 
สม่่าเสมอ 
และไม่เกิด
ปัญหาใน
โรงเรียน 

ปฏิบัติชัดเจน
บ่อยครั้ง 

และไม่เกิด
ปัญหาใน
โรงเรียน 

ปฏิบัติ
บางครั้ง
และเกดิ
ปัญหาใน
โรงเรียน 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
และเกดิ
ปัญหา

ใน
โรงเรียน 

 9.2 เชื่อฟังค่าสั่งสอน และปฏิบัตตินตามที่คร-ูอาจารย ์
และบุพการไีดส้ั่งสอน 

 9.3 ช่วยเหลืองานท้ังของคร-ูอาจารย ์บุพการี และงาน
โรงเรียน 



 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่………………ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา………………….. 
รายวิชา……………………………..........................รหัสวิชา………………………………………….……. 

ครูผู้สอน………………………………………………………….กลุ่มสาระการ
เรียนรู้……………………………………… 

************************************************************************ 
ค าชี้แจง    ให้ผู้ประเมินใส่ระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

เลขที่ ชื่อ 
ผลการประเมินรายข้อ 
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ลงชื่อ…………………………………………………………….ผู้ประเมิน 


