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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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คำนำ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรกำหนด โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน มีดังนี้  1.รักชาติ ศาสน์    
กษัตริย์  2.ซื่อสัตย์สุจริต  3.มีวินัย  4.ใฝ่เรียนรู้  5.อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการทำงาน  7.รักความเป็น
ไทย และ 8. มีจิตสาธารณะ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน มีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ได้มีการกำหนดแนวทางการประเมินและกำกับติดตามการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนในสังกัดเป็นการตรวจสอบระดับคุณภาพของผู้เรียน และได้จัดทำ
รายงานผลการประเมินในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องในการกำหนด
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

                                                                          กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                                         มิถุนายน 256๔ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  มีการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงาน
การพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้ 
           1.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1.2 ชี้แจง แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
โรงเรียน และจัดทำแบบสรุปรายงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1.3 นิเทศ ติดตามในการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
1.4 โรงเรียนรายงานข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 

2563 มายังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.5 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทั้ง ๖๓ โรง เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 

จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖ ในสังกัดทั้งหมด 
จำนวน ๖๓ โรง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสังกัดทั้งหมด จำนวน ๑๖ โรง 
สรุปผลการประเมิน จำแนกตามระดับชั้นได้ดังนี้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผู้เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  2,634 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,575 คน คิดเป็นร้อยละ 97.76  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผู้เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  2,926 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,874 คน คิดเป็นร้อยละ 98.22  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  2,968 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,899 คน คิดเป็นร้อยละ 97.68  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผู้เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  2,743 คนผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,672 คน คิดเป็นร้อยละ 97.41 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผู้เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  2,786 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,721 คน คิดเป็นร้อยละ 97.67 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  2,846 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,795 คน คิดเป็นร้อยละ 98.21 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีผู้ เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  671 คนผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 633 คน คิดเป็นร้อยละ 94.34 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีผู้ เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  615 คนผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 572 คน คิดเป็นร้อยละ 93.01 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เรียนที่จบการศึกษา จำนวน  580 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 559 คน คิดเป็นร้อยละ 96.38 

 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละระดับชั้น จำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 90 ทุกระดับชั้น ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (๕) 
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นิยามของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกำหนดสิ่ง
ที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว  จะนำไปสู่การมีสมรรถนะ
สำคัญ 5 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ อีกด้วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตร
กำหนดนั้นต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือนำมาประเมินและตัดสิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด ซึ่งมีอยู่ 8 คุณลักษณะได้แก่ 
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย 4.ใฝ่เรียนรู้ 5.อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการทำงาน 7.
รักความเป็นไทย และ 8.มีจิตสาธารณะ โดยมีการนิยามคุณลักษณะอังพึงประสงค์ไว้ดังนี้ 
 
ข้อที ่1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
นิยาม 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็น
ชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ข้อที ่2 ซื่อสัตย์สุจริต 
นิยาม 
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง 
ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 
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ข้อที ่3 มีวินัย 
นิยาม 
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็น
ปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ข้อที ่4 ใฝ่เรียนรู้ 
นิยาม 
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ  ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

ข้อที ่5 อยู่อย่างพอเพียง 
นิยาม 
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบมี
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ข้อที ่6 มุ่งม่ันในการทำงาน 
นิยาม 
มุ่งม่ันในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงาน
ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ที่มุ่งม่ันในการทำงาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย
ความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
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ข้อที ่7 รักความเป็นไทย 
นิยาม 
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ข้อที ่8 มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือทำประโยชน์แก่
ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกายสติปัญญา 
ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
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แนวทางการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของ
สถานศึกษา 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียน 

ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกระทำได้โดยนำพฤติกรรมบ่งชี้  หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกของคุณลักษณะแต่ละด้านที่วิเคราะห์ไว้ บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพิเศษต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดทำข้ึน เช่น โครงการวันพ่อวันแม่
แห่งชาติ โครงการลดภาวะโลกร้อน วันรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่เทียนพรรษา ตามรอยคนดี หรือกิจกรรมที่องค์กร
ในท้องถิ่นจัดขึ้น รวมทั้งสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษา เช่น การเข้าแถวซื้ออาหารกลางวัน 
เป็นต้น 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนการให้คะแนนระหว่างเรียน
กับคะแนนปลายปี/ปลายภาค เพราะในตัวชี้วัดชั้นปีระบุคุณลักษณะที่ต้องการอยู่แล้ว สำหรับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการนี้ เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ตัดสินและรายงานแยกเฉพาะ แต่พฤติกรรมที่ผู้เรียน
แสดงออกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ และในกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนนั้น ครูสามารถประเมินด้วยการสังเกตแล้วบันทึกไว้และรายงานผล
เฉพาะ ไม่รวมอยู่ในการตัดสินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนหลักฐาน/ร่องรอยการแสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเป็นแหล่งที่มาที่เดียวกันกับการประเมินในรายวิชาแต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
คะแนนในรายวิชา 

การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมิน และวิธี 
การหาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ครูผู้สอนสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในชั้นเรียนได้ดังนี้ 

1. กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน 
2. วิเคราะห์พฤติกรรมสำคัญจากพฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน 
3. เลือกใช้วิธีการ เครื่องมือให้เหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจะประเมิน 
4. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Sc0ring Rubrics)           
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การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีนิยมใช้ในสถานศึกษา ทีใ่ช้ง่ายและสะดวก ได้แก่ 
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประมาณค่า แบบวัดสถานการณ์ แบบบันทึก
พฤติกรรม และแบบรายงานตนเอง ครูผู้สอนควรใช้เครื่องมือและวิธีการ ตลอดจนแหล่งข้อมูลและผู้ประเมินที่
หลากหลาย เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับพฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเครื่องมือ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรคำนึงถึงการเขียนข้อความหรือรายการที่จะวัดว่ามีความชัดเจน  และ
เป็นพฤติกรรม/รายการที่ครอบคลุมตัวชี้วัด โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำหนดไว้แล้วในคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ถ้าเป็นข้อความที่แสดงพฤติกรรมสำคัญและยังไม่สามารถประเมินได้ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์เป็น
พฤติกรรมสำคัญย่อย ๆ เช่น คุณลักษณะการมีวินัย พฤติกรรมบ่งชี้มี 1 ข้อ คือปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมเมื่อพิจารณาจากตัวบ่งชี้จะพบว่า บางพฤติกรรมไม่
สามารถดูรายละเอียดและประเมินได้ ดังนั้นจำเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมดังกล่าวให้เป็นพฤติกรรมที่สังเกต
และวัดได ้ดังนี้ 

1) จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง 
2) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
3) มีมารยาทในการเข้าประชุม 
4) เข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับ 
5) ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
6) ทำกิจวัตรของตนตามเวลา 
7) ไปโรงเรียนทันเวลา 
8) เมื่อถึงชั่วโมงเรียน เข้าเรียนตามเวลา 
9) ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
10) เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย 

การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนเหมาะสมเพราะ
เกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง  ๆ เพ่ือใช้ประเมินค่าผลการ
ประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน เกณฑ์เหล่านี้ คือสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนควรประพฤติจนกลายเป็นลักษณะนิสัยเกณฑ์
การประเมินม ี2 ลักษณะ คือ 

1. เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (H0listic Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมการปฏิบัติ โดยจะมีคำอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น มีวินัย 

ระดับ 3 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง 
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ระดับ 2 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียนโดย
ต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง 

ระดับ 1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียนโดย
ต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่ 

2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณา
แต่ละส่วนของการปฏิบัติ ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องกำหนดคำอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในส่วนนั้น ๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น มีวินัย  

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

1 2 3 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน โดยมีการ
เตือนเป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน โดยมีการ
เตือนบางครั้ง 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนได้ด้วย
ตนเอง 

การตรงต่อเวลา  ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาได้ด้วย
ตนเอง โดยต้องมีการ
เตือนเป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาได้ด้วย
ตนเอง โดยต้องมีการ
เตือนเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาได้ด้วย
ตนเอง  

สรุปผลการประเมิน  

คะแนน ระดับ 

5-6 ดีเยี่ยม 

3-4 ดี 

1-2 ผ่าน 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. วิธีการดำเนินงาน  

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  มีการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงาน
การพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้ 
           1.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1.2 ชี้แจง แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
โรงเรียน และจัดทำแบบสรุปรายงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1.3 นิเทศ ติดตามในการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
1.4 โรงเรียนรายงานข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุ กระดับชั้น ปีการศึกษา 

2563 มายังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.5 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทั้ง ๖๓ โรง เพ่ือ
สรุปเป็นภาพรวมและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป  

ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (5) จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับ ดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
ดีมาก (4) จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับ ดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
ดี (3) จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับ ดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
พอใช้ (2) จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับ ดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
ปรับปรุง (1) จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับ ดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60  
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2. ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา 2563 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำแนก
ตามระดับชั้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ป.1 2,649 2,634 59 401 2,174 2,575 97.76 
ป.2 2,938 2,926 52 511 2,363 2,874 98.22 
ป.3 2,979 2,968 69 526 2,373 2,899 97.68 
ป.4 2,753 2,743 71 601 2,071 2,672 97.41 
ป.5 2,795 2,786 65 694 2,027 2,721 97.67 
ป.6 2,855 2,846 51 703 2,092 2,795 98.21 
ม.1 686 671 38 241 392 633 94.34 
ม.2 629 615 43 189 383 572 93.01 
ม.3 581 580 21 178 381 559 96.38 
รวม 18,865 18,769 469 4,044 14,256 18,300 97.50 

 จากตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามระดับชั้น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โรงเรียนที่เปิดสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖ ในสังกัดทั้งหมด จำนวน ๖๓ โรง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 ในสังกัดทั้งหมด จำนวน ๑๖ โรง มีผลการประเมินจำแนกรายชั้นดังนี้ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  2,649 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จำนวน  2,634 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ผ่าน จำนวน 59 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 401 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน ๒,1๗๔ คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,575 คน คิดเป็นร้อยละ 97.76  
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 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  2,938 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 จำนวน  2,926 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ผ่าน จำนวน 52 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 511 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน ๒,363 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,874 คน คิดเป็นร้อยละ 98.22 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  2,979 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จำนวน  2,968 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ผ่าน จำนวน 69 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 526 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 2,373 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,899 คน คิดเป็นร้อยละ 97.68  

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  2,753 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จำนวน  2,743 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ผ่าน จำนวน 71 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 601 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 2,071 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,672 คน คิดเป็นร้อยละ 97.41 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  2,795 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จำนวน  2,786 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ผ่าน จำนวน 65 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 694 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 2,027 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,721 คน คิดเป็นร้อยละ 97.67 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด 2,855 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำนวน  2,846 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ผ่าน จำนวน 51 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 703 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 2,092 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 2,795 คน คิดเป็นร้อยละ 98.21 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  686 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จำนวน  671 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ผ่าน จำนวน 38 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 241 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 392 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 633 คน คิดเป็นร้อยละ 94.34 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  629 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จำนวน  615 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ผ่าน จำนวน 43 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 189 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 383 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 572 คน คิดเป็นร้อยละ 93.01 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  581 คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จำนวน  580 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ผ่าน จำนวน 21 คน 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ ดี จำนวน 178 คน นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 381 คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 559 คน คิดเป็นร้อยละ 96.38 

 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 18,865 
คน ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับชั้นรวมทั้งหมด จำนวน 18,769 คน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ผ่าน จำนวน 469 คน นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับ ดี จำนวน 404 คน นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 14,256
คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 18,300 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.50 

3. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖ ในสังกัดทั้งหมด 
จำนวน ๖๓ โรง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสังกัดทั้งหมด จำนวน ๑๖ โรง 
สรุปผลการประเมิน จำแนกตามระดับชั้นได้ดังนี้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป 
จำนวน 2,575 คน คิดเป็นร้อยละ 97.76  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป 
จำนวน 2,874 คน คิดเป็นร้อยละ 98.22 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป 
จำนวน 2,899 คน คิดเป็นร้อยละ 97.68  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป 
จำนวน 2,672 คน คิดเป็นร้อยละ 97.41 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป 
จำนวน 2,721 คน คิดเป็นร้อยละ 97.67 
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 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป 
จำนวน 2,795 คน คิดเป็นร้อยละ 98.21 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 
633 คน คิดเป็นร้อยละ 94.34 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 
572 คน คิดเป็นร้อยละ 93.01 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 
559 คน คิดเป็นร้อยละ 96.38 

 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละระดับชั้น จำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 90 ทุกระดับชั้น ซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (๕) 

4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
       1. โรงเรียนบางส่วนไม่มีเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกชั้นเรียน 
       2. ครูผู้สอนใช้เครื่องมือในการประเมินหลายฉบับในการประเมินทำให้มีความยุ่งยากในการสรุปผลการ
ประเมิน 
       ๓. จังหวัดนนทบุรี เป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ค่อนข้างมาก 
ทำให้โรงเรียนต้องงดกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักเรียนเรียน
ออนไลน์ที่บ้าน ทำให้ครูอาจประเมินพฤติกรรมนักเรียนได้ไม่ครบถ้วน 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือการสร้าง
เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติให้กับครูวิชาการของแต่ละโรงเรียน 
       2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เครื่องมือการประเมินตามแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ทำแนวทางไว้ให้ 
       ๓. ช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สถานศึกษาควรมีการชี้แจงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในระหว่างที่เรียนที่บ้าน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 กลุ่มเครือข่ายพฒันาอำเภอ ปากเกร็ด 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เช้ือผู้ดัอุปถัมภ์) 
2 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 
3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
5 โรงเรียนวัดเชิงเลน 
6 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 
7 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 
8 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 
9 โรงเรียนวัดศาลากุล 

10 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 
11 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 
12 โรงเรียนคลองเกลือ 
13 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสัสดิ์วิทยาคาร) 
14 โรงเรียนวัดตาล 
15 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
16 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 
17 โรงเรียนผาสุกมณีจักร 
18 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 
19 โรงเรียนวัดโพธิบ้านอ้อย 

 
 













ลงชื่อ.................................................................. 

(...... นายอิสระ   อบุลฉาย .......)ผูบ้นัทึกขอ้มลู 

ต าแหน่ง....................... ครู .........................               

 

 

ลงชื่อ.........................................................................  

(... นางสาววรรณวิภา   ฉลาด ...) 

ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการสถานคึกษา 

 

 

แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน………………..รุ่งเรืองวิทยา……………………….อำเภอ.........ปากเกร็ด...............จังหวัด นนทบุรี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละช้ันปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 37 35 4 13 18 
ป.2 42 42 6 11 25 
ป.3 42 42 0 14 28 

ป.4 51 51 11 17 23 
ป.5 50 49 8 17 24 
ป.6 42 42 1 12 29 
ม.1 30 30 11 13 6 

ม.2 16 16 7 4 5 
ม.3 13 13 0 8 5 
รวม 323 320 48 109 163 



 

                       
 

 
 
 
 

 (นางสาววัชราภรณ์ เพชรดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ) 

 

 

แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

      หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

                                                                                          

 
                                                    
            พรรณทิพา  แก้วกาหลง 
 (นางสาวพรรณทิพา  แก้วกาหลง)   ผู้บันทึกข้อมูล       
       ครู โรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ)     

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 10 - - 10 
ป.2 15 15 - - 15 
ป.3 17 17 - - 17 
ป.4 11 11 - 5 6 
ป.5 14 14 - - 14 
ป.6 20 20 2 12 6 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 87 87 2 17 68 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงคของผูเรียนที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2563  

จําแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน.....................วัดศาลากุล...................อําเภอ.......ปากเกร็ด..............จังหวัด นนทบุรี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จํานวนผูเรียนที่จบการศกึษาแตละชั้นป ตองเทากับผลรวมของจํานวนนักเรียนที่ผานการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคแตละระดับ 

 

ระดับ 

ช้ัน 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด  

(คน) 

จํานวนผูเรียน

ที่จบ

การศึกษา 

(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ผูเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (คน) 

ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 9 9 - 2 7 

ป.2 10 10 - 1 9 

ป.3 15 15 - 3 12 

ป.4 8 8 - 4 4 

ป.5 9 9 - 9 - 

ป.6 10 10 - 10 - 

ม.1 - - - - - 

ม.2 - - - - - 

ม.3 - - - - - 

รวม - - - - - 

                ลงชือ.....ตติยา....เตชานเุคราะห.์........ 

(....นางสาวตติยา....เตชานเุคราะห.์.......)ผูบ้นัทกึขอ้มลู 

                ตาํแหนง่...........ครูผูช่้วย..................               

 

 

ลงชือ                          

(.............นายชยัฤกษ์ วฒุิธาดา..........) 

ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการสถานคึกษา 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนวัดลางเกร็ด      อ าเภอ ปากเกร็ด        จังหวัด นนทบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ ำนวนผูเ้รียนที่จบกำรศึกษำแตล่ะช้ันปี ต้องเท่ำกับผลรวมของจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน 
              คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ท่ีจบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 44 44 - 4 40 
ป.2 32 32 - - 32 
ป.3 26 26 - 8 18 
ป.4 28 28 - - 28 
ป.5 30 30 - 14 16 
ป.6 24 24 - 16 8 
รวม 184 184 - 42 142 

ลงช่ือ.................................................................. 
(นำยเกษม  ประทุมทอง) 

ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
ผู้บันทกึข้อมลู 

 

 

ลงช่ือ......................................................................... 
(นำงสำวศันสนีย์  จันทร์ประดิษฐ์) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกลำงเกร็ด 
ผู้รบัรองข้อมลู 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

จำแนกตามระดับช้ัน 

โรงเรียน    ประเสริฐอิสลาม  อำเภอ  ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละช้ันปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 48 48 5 18 25 
ป.2 29 29 0 1 28 
ป.3 51 51 0 16 35 
ป.4 52 52 0 34 18 
ป.5 45 44 0 34 10 
ป.6 42 40 0 13 27 
ม.1 39 37 0 21 16 
ม.2 27 27 0 5 22 
ม.3 28 28 1 0 27 
รวม 361 356 6 142 208 

ลงช่ือ.................................................................. 

        (นางสาวนายิกา   ดอกพวง )  ผู้บันทึกข้อมูล 

                  ตำแหน่ง ครู           

 

 

ลงช่ือ......................................................................... 

(นายศรัณย์   ศรลัมพ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน............คลองเกลือ..........อ าเภอ.............ปากเกร็ด......จังหวัด นนทบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 85 85 0 17 68 
ป.2 100 100 0 46 54 
ป.3 92 92 0 10 82 
ป.4 102 102 0 0 102 
ป.5 105 105 0 16 89 
ป.6 96 96 0 6 90 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 580 580 0 95 485 

ลงช่ือ   สธุาสนิี    กลิน่จ๋ิว 

         ( นางสธุาสนิี  กลิน่จ๋ิว )         ผู้บนัทกึข้อมลู 

ต าแหนง่ ครู ช านาญการพิเศษ              

 

 

ลงช่ือ......................................................................... 

( นายปณต  จตพุศ) 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการสถานคกึษา 

 

 















แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับช้ัน 

โรงเรียน วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละช้ันปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 66 65   65 
ป.2 86 86  5 81 
ป.3 81 79  13 66 
ป.4 90 90 1 13 76 
ป.5 60 59 1 5 53 
ป.6 78 78 1 58 19 
ม.1      
ม.2      
ม.3      
รวม 461 457 3 94 360 

ลงช่ือ.................................................................. 

             (นางสาวชนากานต์  จันทา)        ผู้บันทึกข้อมูล 

                      ตำแหน่ง ครู              

 

 

ลงช่ือ......................................................................... 

                (นางสมศรี  เต็มอนุภาพกุล) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 กลุ่มเครือข่ายพฒันาอำเภอ บางบัวทอง 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
1 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 
2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 
3 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 
4 โรงเรียนแสงประเสริฐ 
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 
6 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 
7 โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) 
8 โรงเรียนวัดโมลี 
9 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 

10 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 
11 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 
12 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ 
13 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 
14 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 

 
 



แบบรายงานผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

จ าแนกตารระดบัชัน้  
โรงเรียน แสงประทีปรัฐบ ารุง  อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบรีุ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต ๒ 

ระดบัชัน้ จ านวนผู้เรียนทัง้หมด 

(คน) 
จ านวนผู้จบการศึกษา

ทัง้หมด 

(คน) 

ผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ผู้เรียนที่ผา่นการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ต่อคน 

ผา่น ดี ดีเย่ียม 

ป.๑ ๕๑ ๕๑ ๑ ๑๕ ๓๕ 

ป.๒ ๖๕ ๖๕ - - ๖๕ 
ป.๓ ๕๑ ๕๐ ๒ ๑๓ ๓๕ 

ป.๔ ๓๙ ๓๙ ๗ ๑๓ ๑๙ 

ป.๕ ๔๔ ๔๔ - ๖ ๓๘ 

ป.๖ ๖๓ ๖๓ - ๒๐ ๖๓ 

 
 
 
             ลงชื่อ     จิตรา สว่างกมล.                                                                                        ลงชือ่   พ.จ.ท จิตร ยุทธติธรรมคุณา 
                 ( นางสาวจิตรา สวา่กมล ) ผู้บันทึกข้อมูล                                                                          (พ.จ.ท จิตร ยุทธติธรรมคุณา)                                           
                         ต าแหน่ง ครู                                                                                               ผู้อ านวยโรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ารงุ 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน สุเหร่าเขียว อ าเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 

หมายเหตุ จ ำนวนผู้เรียนทีจ่บกำรศกึษำแต่ละชัน้ปี ต้องเท่ำกับผลรวมของจ ำนวนนักเรียนทีผ่ำ่นกำรประเมิน

คุณลักษณะอันพงึประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผูเ้รียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ (คน) 
ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 48 48 0 5 43 
ป.2 58 58 0 39 19 
ป.3 48 48 0 11 37 
ป.4 62 62 0 31 31 
ป.5 39 39 0 22 17 
ป.6 47 47 0 11 36 
ม.1 69 69 8 46 15 
ม.2 60 60 10 41 9 
ม.3 72 66 4 46 16 
รวม 503 497 22 252 223 

 

         ลงชื่อ 

             (นำงสำวหทัยรัตน์  โปรดปรำน) ผู้บนัทกึข้อมูล 

ต ำแหน่ง ครูคศ.3 

 

 

ลงชื่อ ว่ำที่ร้อยตร ี

            (อนิรุทธิ์  อับดุลลำกำซิม) 

            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุเหรำ่เขียว 

 

 

 

 

 

 

 





แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนแสงประเสริฐ  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัด นนทบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำแต่ละช้ันปี ต้องเท่ำกับผลรวมของจ ำนวนนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 10 - - 10 
ป.2 15 15 - - 15 
ป.3 21 21 - - 21 
ป.4 13 13 - - 13 
ป.5 17 17 - - 17 
ป.6 18 18 - - 18 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 94 94 - - 94 

ลงชื่อ...........................................................ผู้บนัทึกข้อมูล 

(นางล ายอง  ปิ่นจงมีสุข) 

          ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล          

 

 

ลงชื่อ....................................................................... 

(นายชาคริสต์   ทองรักชาติ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแสงประเสริฐ 

 

 





 

 







แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน...........ประชารัฐบำรุง................อำเภอ............ปากเกร็ด..............จังหวัด นนทบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 37 35 0 11 24 

ป.2 33 33 3 6 24 

ป.3 43 43 0 13 30 

ป.4 36 36 0 21 15 

ป.5 50 50 1 26 23 

ป.6 31 31 0 0 31 

ม.1      
ม.2      
ม.3      
รวม 230 228 4 77 147 

ลงช่ือ............พัชรา   ชูมงคล................ 

         (......นางสาวพัชรา….ชูมงคล...)   ผู้บันทึกข้อมลู 

ตำแหน่ง...................ครู..............               

 

 

ลงชื่อ.........วัชระ ชววีัฒน์...... 

           (...นายวชัระ ชวีวัฒน์...) 

  ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานคึกษา 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ  อ ำเภอบำงบัวทอง  จังหวัด นนทบุรี 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ ำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชั้นปี ต้องเท่ำกับผลรวมของจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 105 102 0 7 95 
ป.2 135 134 0 3 131 
ป.3 149 147 0 0 147 
ป.4 128 126 0 4 122 
ป.5 134 131 0 5 126 
ป.6 154 154 2 41 111 
ม.1      
ม.2      
ม.3      
รวม 805 794 2 60 732 

ลงช่ือ 

(นางปารชิาติ  สวุรรณทศัน)์  ผูบ้นัทกึขอ้มลู 

                         ครูช านาญการ               

 

 

         ลงช่ือ 

(นางทรงศร ี นาคทบัที) 

ผูอ้  านวยการสถานศกึษา 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน................วัดลาดปลาดุก..............................อ าเภอ.........บางบัวทอง....................................จงัหวัด นนทบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 109 109  1 108 
ป.2 124 124  3 121 
ป.3 129 129  22 107 
ป.4 128 128  15 113 
ป.5 105 105  14 91 
ป.6 125 125  24 101 
ม.1 80 80  20 60 
ม.2 76 76  16 60 
ม.3 75 75 2 20 53 
รวม 951 951 2 135 814 

ลงช่ือ นางสรัุชฌา  ตัง้เวทย์ถาวร 

(นางสรัุชฌา  ตัง้เวทย์ถาวร)ผู้บนัทกึข้อมลู 

ต าแหนง่วิชาการชว่งชัน้มธัยม            

 

 

ลงช่ือ นางอญัชลพีร  ไทยทุง่ฉิน 

(นางอญัชลพีร  ไทยทุง่ฉิน) 

รองผู้อ านวยการสถานคกึษา 

 

 







แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี  อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 34 34 5 15 14 
ป.2 39 39 - 5 34 
ป.3 38 38 3 12 24 
ป.4 35 35 - 6 29 
ป.5 45 45 - 4 41 
ป.6 27 27 - 5 22 
ม.1 42 42 7 23 12 
ม.2 41 41 9 20 12 
ม.3 40 40 - 21 19 
รวม 341 341 22 111 207 

ลงช่ือ.................................................................. 

        (นางจรูญลกัษณ์  สมัฤทธ์ิ)ผู้บนัทกึข้อมลู 

                 ต าแหนง่ ครูช านาญการ             

 

 

ลงช่ือ......................................................................... 

(นายประเสริฐ  วงศ์เกษมทรัพย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสเุหร่าปากคลองล ารี 

 

 



ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 กลุ่มเครือข่ายพฒันาอำเภอ ไทรน้อย 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
1 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 
2 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 
3 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยมฯ 
4 โรงเรียนวัดคลองขวางฯ 
5 โรงเรียนวัดเพรางาย 
6 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 
7 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 
8 โรงเรียนบ้านหนองเพรางายฯ 
9 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 

10 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 
11 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 
12 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 
13 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 
14 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 
15 โรงเรียนบ้านคลองฝร่ังฯ 
16 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
17 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ฯ 
18 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 
19 โรงเรียนวัดลากค้อน 

 
 







แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ( จอประยูรอุปถัมภ์ ) อ าเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 10 0 10 0 
ป.2 16 16 1 3 12 
ป.3 12 12 0 1 11 
ป.4 8 8 0 2 6 
ป.5 13 13 0 0 13 
ป.6 10 10 0 0 10 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 69 69 1 16 52 

ลงช่ือ.................................................................. 
                  ( นางสาวสขุฤทยั สขุจรรยา ) 
                             ผูบ้นัทกึขอ้มลู 

                       ต าแหนง่ ครูช านาญการ          
 

 

 

 
ลงช่ือ......................................................................... 

( นางนนัทกานต ์ทองสมจิตร ) 
ผูอ้  านวยการสถานคกึษา 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนวัดคลองขวาง   อำเภอไทรน้อย   จังหวัด นนทบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

   

 

 

 

 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 46 46   46 
ป.2 56 56  1 55 
ป.3 58 58   58 
ป.4 56 56  19 37 
ป.5 50 50  2 48 
ป.6 35 35  1 34 
ม.1 51 51  1 50 
ม.2 46 46  1 45 
ม.3 37 37  1 36 
รวม 435 435  26 409 

     ลงชื่อ.................................................................. 

(นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล   )  ผู้บันทึกข้อมูล 

                           ตำแหน่ง ครู            

 

 

ลงชื่อ.........................................................................  

(นายจุฬพัฒน์  วงค์เมือง) 

ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานคึกษา 

 

 





แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 23 23 -  23 
ป.2 16 16 -  16 
ป.3 19 19 -  19 
ป.4 16 16 - 2 14 
ป.5 16 16 - 5 11 
ป.6 19 19 - 2 17 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 109 109  9 100 

 ลงช่ือ 

       (นางสาวนพิณพร จินดาพล)ผูบ้นัทกึขอ้มลู 

                        ต าแหนง่ครู คศ.1             

 

 

           ลงช่ือ 

(นางสฑุาสณีิ เมืองจนัทร)์ 

ผูอ้  านวยการการสถานคกึษา 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล  อำเภอไทรน้อย    จังหวัดนนทบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวนผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา 

(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 13 13 0 1 12 
ป.2 13 13 0 1 12 
ป.3 14 14 0 1 13 
ป.4 15 15 0 2 9 
ป.5 9 9 0 0 9 
ป.6 25 25 0 9 16 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 89 89 0 14 75 

                   ลงชื่อ    หทัยชนก   แก้วประโคน       ผู้บนัทึกข้อมูล 
                          (นางสาวหทัยชนก  แก้วประโคน)  
                               ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย     

                 ลงชื่อ    พุฒพงษ์   บุญกอบ 
                         (นายพุฒพงษ์   บุญกอบ) 

   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 
 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศกึษา ปีการศกึษา 2563 

จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน บ้านหนองเพรางาย อ าเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละช้ันปี ต้องเท่ากับผลรวมของจ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 26 26   26 
ป.2 27 27   27 
ป.3 25 25   25 
ป.4 17 17   17 
ป.5 18 18   18 
ป.6 26 26   26 
ม.1 - -   - 
ม.2 - -   - 
ม.3 - -   - 
รวม 139 139   139 

 

                 (นางสาวชุติมณฑน์  ใจศิริ)  
ต าแหน่ง    ครูโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 

 

 

 

(นายประยูร  ยศพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 

 





แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ระดับชั้น จำนวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน 
ผู้เรียน 
ที่จบ 

การศึกษา (คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 42 42 - 17 25 
ป.2 46 46 - 5 41 
ป.3 40 40 - 21 19 
ป.4 43 43 - 11 32 
ป.5 41 41 - 5 36 
ป.6 43 43 - 18 25 
รวม 255 255 - 77 178 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปีต้องเท่ากับจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แต่ละระดับ 
 
ลงชื่อ         ลงชื่อ 
       (นางสาววีณา อ่อนเรือง) ผู้บันทึกข้อมูล                                                (นายพิชญุตม์ ธาระวงค์) 
              ตำแหน่ง ครู                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน............วัดมะสงมิตรภาพที่ 55....................อ าเภอ....ไทรน้อย............จังหวัด นนทบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 27 27 0 0 27 
ป.2 30 30 0 3 27 
ป.3 36 35 0 0 35 
ป.4 25 25 0 0 25 
ป.5 39 37 0 2 35 
ป.6 44 42 0 10 32 
ม.1 38 36 0 16 20 
ม.2 32 30 0 0 30 
ม.3 38 38 0 18 20 
รวม 309 300 0 49 251 

ลงช่ือ.....................สกณุา..กาสิงห์.......................... 

(.............นางสาวสกณุา..กาสิงห์........)ผู้บันทึกข้อมูล 

          ต าแหน่ง.........ครูช านาญการ.....               

 

 

                  ลงช่ือ.............ศัจกร..แพงค า..... 

(...........นายศจักร..แพงค า.........) 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการสถานคึกษา 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์     อำเภอ ไทรน้อย  จังหวัด นนทบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 27 27   27 
ป.2 28 28   28 
ป.3 25 25   25 
ป.4 30 30   30 
ป.5 14 14   14 
ป.6 26 26   26 
ม.1 16 16   16 
ม.2 16 16   16 
ม.3 15 15   15 
รวม 197 197   197 

ลงช่ือ.................................................................. 
(นางวิลาสินี    สุขสมยั)   ผู้บันทึกข้อมูล 

ตำแหน่ง คร ู
 

 

ลงช่ือ......................................................................... 
(นางชณิตา  ศิริชาติ) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดเสนีวงศ ์
 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับช้ัน 

โรงเรียนดีมากอุปถัมภ  อำเภอไทรนอย  จังหวัด นนทบุร ี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผูเรียนท่ีจบการศึกษาแตละชั้นป ตองเทากับผลรวมของจำนวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคแตละระดับ 

 

ระดับ 

ช้ัน 

จำนวน

ผูเรียน

ท้ังหมด  

(คน) 

จำนวน

ผูเรียน 

ท่ีจบ

การศึกษา 

(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ผูเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (คน) 

ผาน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 17 17 0 0 17 

ป.2 14 13 0 0 13 

ป.3 21 21 0 7 14 

ป.4 14 14 0 8 6 

ป.5 17 17 0 2 15 

ป.6 15 15 0 1 14 

ม.1 - - - - - 

ม.2 - - - - - 

ม.3 - - - - - 

รวม 98 97 0 18 79 

             ลงชื่อ             กัลยา 

                 (นางสาวกัลยา  สิมาจารย)    ผูบันทึกขอมูล 

                        ตำแหนง  ครูผูชวย               

 

 

        ลงชื่อ     

    (นางกิตติยา      ดอกคำ) 

ผูอำนวยการ/รองผูอำนวยการสถานคึกษา 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน................บ้านคลองโต๊ะนุ้ย........................................อำเภอ...........ไทรน้อย..................................จังหวัด นนทบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 8 7 - - 7 
ป.2 14 14 - - 14 
ป.3 13 13  - 13 
ป.4 15 14 - - 14 
ป.5 11 11 - - 11 
ป.6 9 9 - - 9 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 70 68 0 0 68 

ลงชื่อ.................................................................. 

          (นายศวีวะ ปุ้งโพธ์)   ผู้บันทึกข้อมูล 

       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ              

 

 

     ลงชื่อ...............................................................  

(นางภริตา แจ่มกระจ่าง ) 

ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานคึกษา 

 

 





ลงช่ือ.................................................................. 

            (นางสาวศภุานนั     ขวญัใจ)    ผู้บนัทึกข้อมลู 

          ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ  

 

 

ลงช่ือ.........................................................................  

(นางสมบูรณ์   ลกัษณะวลิยั) 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการสถานคกึษา 

 

 

แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามระดับช้ัน 

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี      อ าเภอ ไทรน้อย     จังหวัด นนทบุรี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละช้ันปี ต้องเท่ากับผลรวมของจ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 18 18 - - 18 
ป.2 21 21 - 2 19 
ป.3 23 23 - 3 20 
ป.4 22 22 - - 22 
ป.5 19 19 - - 19 
ป.6 26 26 - 6 20 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 129 129 - 11 118 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียน   วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวนผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 140 139 0 40 99 
ป.2 161 161 0 45 116 
ป.3 170 170 29 28 113 
ป.4 171 171 8 27 136 
ป.5 197 197 5 91 101 
ป.6 183 183 9 70 104 
ม.1 - - - - - 
ม.2 - - - - - 
ม.3 - - - - - 
รวม 1,022 1,021 51 301 669 

                   ลงชื่อ  นางศิรวิิมล     นามศรี 

                            (นางศิรวิมิล   นามศรี) ผูบ้นัทึกขอ้มลู 

                           ต าแหน่ง ครูช านาญการ     

                    ลงชื่อ   นายวิมล     บรรณะทอง 

                            (นายวิมล     บรรณะทอง) 

    ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการสถานคกึษา 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

จำแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนวัดยอดพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

หมายเหตุ จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับ 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 35 35 - 5 30 
ป.2 25 25 - 4 21 
ป.3 28 28 2 8 18 
ป.4 12 12 - - 12 
ป.5 20 20 - - 20 
ป.6 25 25 - - 25 
รวม 145 145 2 17 126 

ลงชื่อ 

( นางสาววราพร รอดแกว้ )ผูบ้นัทึกขอ้มลู 

ต าแหน่งครูผูช้่วย 

 

 

ลงชื่อ 

( นายเกรียงไกร  รื่นเสือ ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรยีนวดัยอดพระพิมล 

 

 



 



 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 กลุ่มเครือข่ายพฒันาอำเภอ บางใหญ ่

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
1 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทนานุกุล) 
2 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 
4 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 
5 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 
6 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 
7 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 
9 โรงเรียนวัดอินทร์ 

10 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 
11 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 

 
 



คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา 

นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

นางดุจดาว  โตบางป่า      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

นายชูฌาณ  พีรชัยเดโช    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

นางนภสกร  ผ่องอำไพ     ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะทํางาน 

นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล        ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นางฉวีวรรณ พรหมเมศร ์         ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นางปรียานุช จุลพรหม             ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2 

นางณิฐากร อิ่มสะอาด             ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2  

 นางสาวกนกวรรณ บุญอ่ิม        ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม     ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นางสาวจิตรวี วงษ์ดี                ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นางศริิวิภา สุหร่าย                  ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นายปัญจภูมิ  หลาบคำ             ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นายณัฐพงศ์  สีเหลือง               ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์            ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ สพป.นนทบุรี เขต 2  

นางสาวดวงฤทัย  ล่องอำไพ        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน จัดทํารูปเล่ม 

นางณัฐภรณ์  แก้วพิทักษ์     ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ สพป.นนทบุรี เขต 2 



กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒


