ค่านิยมหลักของคนไทย

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.) เพือ่ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย
๑๒ ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒.ซื่อสั ตย์ เสี ยสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่ งทีด่ งี ามเพือ่ ส่ วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่ หาความรู้ หมัน่ ศึกษาเล่ าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้ อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสั ตย์ หวังดีต่อผู้อนื่ เผือ่ แผ่ และแบ่ งปัน
๗. เข้ าใจเรียนรู้การเป็ นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุขทีถ่ ูกต้ อง
๘. มีระเบียบวินับ เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้ จักการเคารพผู้ใหญ่
๙ มีสติ รู้ตัว รู้คดิ รู้ ทา รู้ ปฏิบตั ิตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑.มีความเข้ มแข็งทั้งร่ างกาย และจิตใจ ไม่ ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายต่า หรือกิเลศ มีความ
ละอายเกรงกลัวต่ อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ ของส่ วนรวม และของชาติมากกว่ าผลประโยชน์ ของตนเอง

การให้คะแนนจิตพิสยั

จุดประสงค์การเรียนรู ้
ด้านพุทธิพสิ ยั

(Cognitive Domain)

ด้านทักษะพิสยั (Psychomotor Domain)
ด้านจิตพิสยั (Affective Domain)

ด้านจิตพิสยั (AFFECTIVE DOMAIN)
 จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นหนักในด้ านความสนใจ เจตคติ

ระดับพฤติกรรม

ค่ านิยม มี 5 ระดับ

ตัวอย่างกริยาที่ใช้

1. การรับรู้

เลือก ชี้ ติดตาม ยอมรับ

2. การตอบสนอง ต่ อสิ่ งทีร่ ับรู้

อภิปราย เลือก

3. การเห็นคุณค่ า

ประพฤติตาม

4. การจัดระบบค่ านิยม

จาแนก จัดลาดับ จัดระเบียบ ผสมผสาน

5. การนาค่ านิยมมาปฏิบัติจนเป็ นนิสัย

สนับสนุน ต่ อต้ าน ใช้ เหตุผล แสดงออก
ชักชวน

ั
พฤติกรรมด้านจิตพิสย







้ ภายใจจิตใจของมนุษย์เกีย
เป็นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน
่ วข้อง
ึ อารมณ์และจิตใจของบุคคล เชน
่ ความ
ก ับความรูส
้ ก
สนใจ ความซาบซงึ้ เจตคติ ค่านิยม ความต้องการ
การปร ับต ัว คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ เป็นต้น
้ จนเป็นล ักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
เป็นสงิ่ ทีส
่ ร้างสมขึน
ั
การเกิดจิตพิสยภายในต
ัวบุคคลนน
ั้ จะพ ัฒนาจากระด ับ
ตา
่ จนถึงระด ับสูง ได้แก่ การร ับรู ้ การตอบสนอง
การสร้างคุณค่า การจ ัดระบบคุณค่า และ
ั
การสร้างล ักษณะนิสย
ั
ั น
้ ฐาน
การพ ัฒนาให้เกิดจิตพิสยในระด
ับสูงต้องอาศยพื
ระด ับการเรียนรูท
้ ต
ี่ า
่ กว่า

ั
หล ักการว ัดพฤติกรรมจิตพิสย


ว ัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมหรือคุณล ักษณะทีต
่ อ
้ งการว ัด



ว ัดหลายๆ ครงั้ และใชเ้ ทคนิคการว ัดหลายวิธ ี



ว ัดผลอย่างต่อเนือ
่ ง



ั
ต้องอาศยความร่
วมมือจากผูท
้ ถ
ี่ ก
ู ว ัดเป็นอย่างดี



้ ลการว ัดให้ถก
ใชผ
ู ต้อง

ั
วิธก
ี ารและเครือ
่ งมือทีใ่ ชว้ ัดพฤติกรรมจิตพิสย
ั
การสงเกต
(OBSERVATION)







เป็ นวิธก
ี ารหนึง่ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเกีย
่ วกับพฤติกรรมของ
ผู ้เรียน ทัง้ ในห ้องเรียนและนอกห ้องเรียน
้ หรือตัวบุคคลทาหน ้าทีใ่ นการวัดโดยใช ้
เครือ
่ งมือชนิดนีใ้ ชครู
ั ผัสทัง้ ห ้าโดยเฉพาะทางตาและหูเป็ นสาคัญ
ประสาทสม
ลักษณะของการสงั เกตจะปล่อยให ้สภาพการณ์ตา่ งๆ ดาเนินไป
ตามธรรมชาติ ในการเรียนการสอนการสงั เกตทาให ้ครูทราบ
ข ้อมูลทีล
่ ก
ึ ซงึ้ เกีย
่ วกับคุณลักษณะของผู ้เรียน ซงึ่ เห็นได ้จาก
พฤติกรรมทีแ
่ สดงออกมา
ั การเรียน การมีสว่ น
คุณลักษณะต่างๆ ได ้แก่ ความสนใจ นิสย
ร่วมในการปฏิบต
ั งิ าน

ั
วิธก
ี ารและเครือ
่ งมือทีใ่ ชว้ ัดพฤติกรรมจิตพิสย
ั
การสมภาษณ์
(INTERVIEW)



เป็ นการสนทนาอย่างมีจด
ุ มุง่ หมายตามวัตถุประสงค์ทเี่ รา
กาหนดไว ้ล่วงหน ้า เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อมูลโดยตรงจากผู ้ทีเ่ ราสนทนา
ด ้วย



ข ้อมูลทีไ่ ด ้เป็ นข ้อมูลเจาะลึกเฉพาะด ้านเกีย
่ วกับความจริงหรือ
ึ ความสนใจ ความคิดเห็นและเจตคติ
ข ้อเท็จจริง ความรู ้สก



้
ั ภาษณ์คอ
เครือ
่ งมือทีใ่ ชประกอบการส
ม
ื แบบบันทึกการ

ั ภาษณ์
สม

มีลักษณะทัง้ ทีก
่ าหนดคาถาม คาตอบไว ้

ล่วงหน ้า และทีไ่ ม่กาหนดคาถามตายตัว แต่จะกาหนดเป็ น
คาถามกว ้างๆ คือเปิ ดโอกาสให ้ผู ้เรียนตอบได ้เต็มทีแ
่ ละอาจ

นาคาตอบนัน
้ มาตัง้ เป็ นคาถามใหม่ได ้

การกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

ผูส้ อนต้องกาหนดสัดส่วนการให้
คะแนนด้านจิตพิสยั หรือเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสยั ของผูเ้ รียนตาม
รายการตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
รายวิชาและกิจกรรม การเรียนรูใ้ นแต่ละหน่วยการเรียนรูท้ ่ีกาหนด
โดยให้ทุกรายวิชากาหนดสัดส่วนคะแนนในด้านจิตพิสยั
เป็ นร้อยละ 20

๑. ยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑. มีความรักชาติ
๑.๑ ร่ วมกิจกรรมเข้ าแถว
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ยืนตรง เคารพธงชาติ
หมายถึง การประพฤติปฏิบัตติ นที่
ร้ องเพลงชาติ
แสดงถึงการเป็ นพลเมืองที่ดี ด้ วย
ความสานึก ความภาคภูมิใจ
ในเอกราชและความเสียสละของ
บรรพบุรุษไทย ปฏิบัตติ ามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดี
ต่ อสถาบันพระมหากษัตริย์

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เข้ าร่ วมกิจกรรมบางครั้งและต้ อง
ร้ องขอ
 ๒ = เข้ าร่ วมกิจกรรมทุกครั้งและต้ อง
ร้ องขอ
 ๓ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ
 ๔ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ
และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑. มีความรักชาติ
๑.๒ ร่ วมกิจกรรม
ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง
วันสาคัญทาง ศาสนา
การประพฤติปฏิบัตติ นที่แสดงถึงการ ทีต่ นนับถือ
เป็ นพลเมืองที่ดี ด้ วยความสานึก ความ
ภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละ
ของบรรพบุรุษไทย ปฏิบัตติ ามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เข้ าร่ วมกิจกรรมบางครั้งและต้ องร้ องขอ
 ๒ = เข้ าร่ วมกิจกรรมทุกครั้งและต้ องร้ องขอ
 ๓ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ
 ๔ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจและเป็ น
แบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑. มีความรักชาติ
๑.๓ ร่ วมกิจกรรมวันสาคัญที่
ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง เกีย่ วกับการเทิดทูนสถาบัน
การประพฤติปฏิบัตติ นที่แสดงถึงการ พระมหากษัตริย์
เป็ นพลเมืองที่ดี ด้ วยความสานึก
ความภาคภูมิใจในเอกราชและความ
เสียสละของบรรพบุรุษไทย ปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เข้ าร่ วมกิจกรรมบางครั้งและต้ อง
ร้ องขอ
 ๒ = เข้ าร่ วมกิจกรรมทุกครั้งและต้ อง
ร้ องขอ
 ๓ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ
 ๔ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ
และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน หมายถึง
การประพฤติ ปฏิบัตติ นตามความ
เป็ นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่นใน
ความถูกต้ อง ยอมรับผลการกระทา
ของตนเอง และผู้อนื่ รู้จกั ควบคุม
ตนเองเมื่อประสบความยากลาบาก
และไม่ ก่อให้ เกิดความเสียหาย

๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัตติ นตามความ
เป็ นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่นใน
ความถูกต้ อง ยอมรับผลการ
กระทาของตนเองและผู้อนื่

๑ = ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงบ้ าง
แต่ ให้ ข้อมูลไม่ ตรงตามความเป็ นจริงและ
ไม่ ยอมรับเมื่อกระทาผิด
๒ = ประพฤติตรงตามความเป็ นจริง แต่
ให้ ข้อมูลคลาดเคลือ่ นและไม่ ยอมรับเมื่อ
กระทาผิด
 ๓ = ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงให้
ข้ อมูลตรงตามความเป็ นจริง ยอมรับเมื่อ
กระทาผิดเสมอ
 ๔ = ประพฤติตรงตามความเป็ นจริงให้
ข้ อมูลตรงตามความเป็ นจริง ยอมรับเมื่อ
กระทาผิดเสมอและเป็ นแบบอย่ างที่ดไี ด้

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน หมายถึง ๒.๒ เสียสละกาลังกาย ทรัพย์
การประพฤติ ปฏิบัตติ นตามความเป็ น สติปัญญา ในการช่ วยเหลือผู้อนื่
และสังคม
จริงที่แสดงถึงการยึดมั่นในความ
ถูกต้ อง ยอมรับผลการกระทาของ
ตนเอง และผู้อนื่ รู้จกั ควบคุมตนเอง
เมื่อประสบความยากลาบากและไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหาย

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา
ในการช่ วยเหลือผู้อนื่ และสังคมบางโอกาส
 ๒ = เสียสละกาลังกาย ทรัพย์
สติปัญญา ในการช่ วยเหลือผู้อนื่ และสังคม
ทุกครั้งเมื่อร้ องขอ
 ๓ = เสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา
ในการช่ วยเหลือผู้อนื่ และสังคมทุกครั้งด้ วย
ความสมัครใจ
 ๔ = เสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา
ในการช่ วยเหลือผู้อนื่ และสังคมทุกครั้งด้ วย
ความสมัครใจและเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน หมายถึง ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบ
การประพฤติ ปฏิบัตติ นตามความเป็ น ความยากลาบากและไม่ ก่อให้ เกิด
ความเสียหาย
จริงที่แสดงถึงการยึดมั่นในความ
ถูกต้ อง ยอมรับผลการกระทาของ
ตนเอง และผู้อนื่ รู้จกั ควบคุมตนเอง
เมื่อประสบความยากลาบากและไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหาย

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ไม่ สามารถควบคุมตนเองได้ เมื่อ
ประสบความยากลาบากทาให้ เกิดความ
เสียหาย
 ๒ = ควบคุมตนเองได้ เมื่อประสบ
ความยากลาบากแต่ ยงั เกิดความเสียหาย
 ๓ = ควบคุมตนเองได้ เมื่อประสบ
ความยากลาบากและไม่ เกิดความเสียหาย
 ๔ = ควบคุมตนเองได้ เมื่อประสบความ
ยากลาบากและเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา ๓.๑ รู้จกั บุญคุณพ่อแม่
อาจารย์ หมายถึง การประพฤติ
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และ
ปฏิบัตติ น ที่แสดงถึง การรู้จกั
ผู้มีพระคุณ
บุญคุณ และการตอบแทนบุญคุณ
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครู บาอาจารย์ และ ผู้มีพระคุณ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ =ไม่ แสดงความเคารพรัก ไม่ เชื่อฟังพ่อแม่
ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
๒ =แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณเป็ น
บางครั้ง
 ๓ = แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกครั้ง
๔ = แสดงความเคารพรัก เชื่อฟังพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกครั้ง
และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๓.๒ เอาใจใส่ ดูแลช่ วยเหลือ
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบาอาจารย์ หมายถึง การประพฤติ ภารกิจการงาน ปฏิบัตติ นตาม
ปฏิบัตติ น ที่แสดงถึง การรู้จกั บุญคุณ คาสั่งสอนที่ถูกต้ องและเหมาะสม
และการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และ ผู้มี
พระคุณ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ =ไม่ เอาใจใส่ ดูแลช่ วยเหลือภารกิจ
การงาน ไม่ ปฏิบัตติ นตามคาสั่งสอน
 ๒ =เอาใจใส่ ดูแลช่ วยเหลือภารกิจการ
งานบ้ าง ปฏิบัตติ นตามคาสั่งสอนบ้ าง
 ๓ = เอาใจใส่ ดูแลช่ วยเหลือภารกิจการ
งาน ปฏิบัตติ นตามคาสั่งสอนที่ถูกต้ องและ
เหมาะสมทุกครั้ง
 ๔ = เอาใจใส่ ดูแลช่ วยเหลือภารกิจการ
งาน และปฏิบัตติ นตามคาสั่งสอนที่ถูกต้ อง
เหมาะสมและเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มี
บาอาจารย์ หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัตติ น ที่แสดงถึง การรู้จกั บุญคุณ พระคุณ
และการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และ ผู้มี
พระคุณ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
 ๒ = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
เป็ นที่ยอมรับ
 ๓ = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
เป็ นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียง
 ๔ = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
เป็ นที่ยอมรับ มีชื่อเสียง และเป็ นแบบอย่ าง
ที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

๔. ใฝ่ หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หมายถึง
การประพฤติ ปฏิบัตติ นที่แสดงถึง
การแสวงหาความรู้ท้งั ทางตรงและ
ทางอ้อมอย่ างสม่าเสมอ ด้ วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามใน
การศึกษาและปฏิบัตงิ าน
ใช้ สติปัญญาในการแก้ปัญหา และ
พัฒนา
สิ่งใหม่ ๆ จน
บรรลุผลสาเร็จ

๔.๑ แสวงหาความรู้ท้งั
ทางตรงและทางอ้อม

 ๑ = แสวงหาความรู้ทางตรงเพียงอย่ างเดียว
 ๒ = แสวงหาความรู้ทางตรงและทางอ้อม
เมื่อได้ รับมอบหมายเท่ านั้น
 ๓ = แสวงหาความรู้ท้งั ทางตรงและ
ทางอ้อมด้ วยตนเอง
 ๔ = แสวงหาความรู้ท้งั ทางตรงและ
ทางอ้อมด้ วยตนเอง และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๔. ใฝ่ หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้ง ๔.๒ มุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายาม
ในการศึกษาและปฏิบัตงิ าน
ทางตรงและทางอ้อม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัตติ นที่แสดงถึงการ
แสวงหาความรู้ท้งั ทางตรงและทางอ้อม
อย่ างสม่าเสมอ ด้ วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัตงิ าน
ใช้ สติปัญญาในการแก้ปัญหา และพัฒนา
สิ่งใหม่ ๆ จนบรรลุผลสาเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ตั้งใจในการศึกษาและ
ปฏิบัตงิ านน้ อย
 ๒ = มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาและ
ปฏิบัตงิ าน
 ๓ = มุ่งมั่นตั้งใจ เพียรพยายามใน
การศึกษาและปฏิบัตงิ าน
 ๔ = มุ่งมั่นตั้งใจ เพียรพยายามใน
การศึกษาและปฏิบัตงิ านจนเป็ น
แบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๔. ใฝ่ หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ๔.๓ แก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
จนบรรลุผลสาเร็จ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หมายถึง
การประพฤติ ปฏิบัตติ นที่แสดงถึงการ
แสวงหาความรู้ท้งั ทางตรงและ
ทางอ้อมอย่ างสม่าเสมอ ด้ วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษา
และปฏิบัตงิ าน ใช้ สติปัญญาในการ
แก้ปัญหา และพัฒนา สิ่งใหม่ ๆ
จนบรรลุผลสาเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = แก้ปัญหาได้
 ๒ = แก้ปัญหา และพยายามพัฒนาสิ่ง
ใหม่ ๆ
 ๓ = แก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ได้
 ๔ = แก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๕. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
๕.๑ เข้ าร่ วมโครงการหรือ
อันงดงาม หมายถึง การประพฤติ
กิจกรรมที่เป็ นไทย
ปฏิบัตติ นที่แสดงให้ เห็นคุณค่า
ความสาคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เข้ าร่ วมกิจกรรมบางครั้งและต้ อง
ร้ องขอ
 ๒ = เข้ าร่ วมกิจกรรมทุกครั้งและต้ อง
ร้ องขอ
 ๓ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ
 ๔ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ
และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
๕. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
อันงดงาม หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัตติ นที่แสดงให้ เห็นคุณค่า
ความสาคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบ
ทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดี
งาม

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ใช้ ภาษาไทยได้ ถูกต้ อง
 ๒ = ใช้ ภาษาไทยได้ ถูกต้ องและ
เลือกใช้ สินค้าไทย
 ๓ = ใช้ ภาษาไทยได้ ถูกต้ อง เลือกใช้
สินค้าไทยและแสดง กริยามารยาทไทย
อย่ างสม่าเสมอ
 ๔ = ใช้ ภาษาไทยได้ อย่ างถูกต้ อง
เลือกใช้ สินค้าไทย แสดงกิริยามารยาทไทย
จนเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม
๕. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
อันงดงาม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ และประเพณีไทยอันงดงาม
ตนทีแ่ สดงให้ เห็นคุณค่ า ความสาคัญ
ภาคภูมใิ จ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = มีความรู้ ความเข้ าใจใน
วัฒนธรรมและประเพณี ไทย
 ๒ = เข้ าร่ วมกิจกรรมเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมและประเพณี ไทย
 ๓ = มีความรู้ ความเข้ าใจและเข้ าร่ วม
กิจกรรมเกีย่ วกับ วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย
๔ = ปฏิบัตติ นและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
และประเพณีไทย จนเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี ๖.๑ ประพฤติตนตามหลัก
ต่ อผู้อนื่ เผือ่ แผ่และแบ่ งปัน
ศีลธรรมอันดีงาม
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบตั ติ น โดย
ยึดมั่นในคาสัญญามีจติ ใจโอบอ้อมอารี
ช่ วยเหลือผู้อนื่ เท่ าที่ทาได้
ทั้งกาลัง
ทรัพย์ กาลังกาย และกาลังสติปัญญา

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ปฏิบัตติ นตามหลักธรรมคาสอน
ของศาสนาที่นับถือ
 ๒ = ปฏิบัตติ นและเข้ าร่ วมกิจกรรม
ของศาสนาที่ตนนับ ถือ
 ๓ = ปฏิบัตติ นและเข้ าร่ วมกิจกรรม
ของศาสนาที่ตนนับ ถือด้ วยความสมัครใจ
๔ = ปฏิบัตแิ ละเข้ าร่ วมกิจกรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ อย่ างสม่าเสมอจนเป็ น
แบบอย่ างที่ดดี ี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี ๖.๒ ปฏิบัตโิ ดยยึดตามกติกา
ข้ อตกลง/กฎ/ระเบียบของ
ต่ อผู้อนื่ เผือ่ แผ่และแบ่ งปัน
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัตติ น โดย สถานศึกษา
ยึดมั่นในคาสัญญามีจติ ใจโอบอ้อมอารี
ช่ วยเหลือผู้อนื่ เท่ าที่ทาได้ ท้งั กาลัง
ทรัพย์ กาลังกาย และกาลังสติปัญญา

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ไม่ ปฏิบัตติ นตามกติกา ข้ อตกลง
กฎระเบียบ ของสถานศึกษา
 ๒ = ปฏิบัตติ นโดยยึดมั่นตามกติกา
ข้ อตกลง กฎระเบียบ ของสถานศึกษา เมื่อถูก
ร้ องขอ
 ๓ = ปฏิบัตติ นโดยยึดมั่นตามกติกา
ข้ อตกลง กฎระเบียบ ของสถานศึกษาด้ วย
ความสมัครใจ
 ๔ = ชักชวนให้ ผ้อู นื่ ปฏิบัตติ นโดยยึดมั่น
ตามกติกา ข้ อตกลง กฎระเบียบ ของ
สถานศึกษาจนเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี ๖.๓ หวังดี โอบอ้อมอารีช่วยเหลือ
ผู้อนื่ ตามโอกาส
ต่ อผู้อนื่ เผือ่ แผ่และแบ่ งปัน
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัตติ น โดย
ยึดมั่นในคาสัญญามีจติ ใจโอบอ้อมอารี
ช่ วยเหลือผู้อนื่ เท่ าที่ทาได้ ทั้งกาลัง
ทรัพย์ กาลังกาย และกาลังสติปัญญา

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = หวังดี โอบอ้อมอารี ช่ วยเหลือผู้อนื่
เมื่อถูกร้ องขอ
 ๒ = หวังดี โอบอ้อมอารี ช่ วยเหลือ
ผู้อนื่ ด้ วยความสมัครใจ
 ๓ = หวังดี ชักชวนให้ ผ้อู นื่ มีจติ ใจโอบ
อ้อมอารีช่วยเหลือผู้อนื่
๔ = หวังดี ชักชวนให้ ผ้อู นื่ มีจติ ใจโอบ
อ้อมอารีช่วยเหลือผู้อนื่ จนเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี ๖.๔ ให้ แบ่ งปัน เอือ้ เฟื้ อ และ
ต่ อผู้อนื่ เผือ่ แผ่และแบ่ งปัน
ช่ วยเหลือผู้อนื่
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบตั ติ น โดย
ยึดมั่นในคาสัญญามีจติ ใจโอบอ้อมอารี
ช่ วยเหลือผู้อนื่ เท่ าที่ทาได้
ทั้งกาลัง
ทรัพย์ กาลังกาย และกาลังสติปัญญา

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ไม่ ให้ ไม่ แบ่ งปัน ไม่ เอือ้ เฟื้ อ
ไม่ ช่วยเหลือผู้อนื่
 ๒ = ให้ แบ่ งปัน เอือ้ เฟื้ อ และ
ช่ วยเหลือผู้อนื่ เป็ น บางครั้ง
 ๓ = ให้ แบ่ งปัน เอือ้ เฟื้ อและ
ช่ วยเหลือผู้อนื่ เป็ นประจา
 ๔ = ให้ แบ่ งปัน เอือ้ เฟื้ อและ
ช่ วยเหลือผู้อนื่ เป็ นประจาและเป็ น
แบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๗. เข้ าใจเรียนรู้การเป็ นประชาธิปไตย ๗.๑ เข้ าร่ วมกิจกรรมเกีย่ วกับ
ประชาธิปไตย อันมี
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ที่ถูกต้ องหมายถึง การแสดงออกถึง
ประมุข
การมีความรู้ความเข้ าใจ ประพฤติ
ปฏิบัตติ นตามหน้ าที่และสิทธิของ
ตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อนื่
ภายใต้ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ไม่ เข้ าร่ วมกิจกรรม
 ๒ = เข้ าร่ วมกิจกรรมเมื่อถูกร้ องขอ
 ๓ = เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความ
สมัครใจ
 ๔ = เข้ าร่ วมกิจกรรมทุกครั้งด้ วย
ความสมัครใจและเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๗. เข้ าใจเรียนรู้การเป็ นประชาธิปไตย ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อนื่
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ที่ถูกต้ องหมายถึง การแสดงออกถึงการ
มีความรู้ความเข้ าใจ ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนตามหน้ าที่และสิทธิของตนเอง
เคารพในสิทธิของผู้อนื่ ภายใต้ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = รู้และเข้ าใจเกีย่ วกับสิทธิและ
หน้ าที่
 ๒ = ปฏิบัตติ นตามสิทธิของตนเอง
 ๓ = ปฏิบัตติ นตามหน้ าที่และสิทธิ
ตนเอง
 ๔ = ปฏิบัตติ นตามหน้ าที่และเคารพ
สิทธิผ้อู นื่ และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๗. เข้ าใจเรียนรู้การเป็ นประชาธิปไตย ๗.๓ ปฏิบัตติ นตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ที่ถูกต้ องหมายถึง การแสดงออกถึง
ประมุข
การมีความรู้ความเข้ าใจ ประพฤติ
ปฏิบัตติ นตามหน้ าที่และสิทธิของ
ตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อนื่
ภายใต้ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = รู้และเข้ าใจ ในการปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
 ๒ = ยอมรับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข
 ๓ = ปฏิบัตติ นตามบทบาทและหน้ าที่
ในฐานะสมาชิกของสังคมภายใต้ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
 ๔ = รับผิดชอบที่จะต้ องปฏิบัตติ าม
สังคมภายใต้ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
๘.๑ ตรงต่ อเวลา
ผู้น้อยรู้จกั เคารพผู้ใหญ่ หมายถึง
การประพฤติปฏิบัตติ นตามข้ อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมาย
ไทยมีความเคารพและนอบน้ อมต่ อ
ผู้ใหญ่

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เข้ าห้ องเรียน / ส่ งงาน ไม่ ตรง
เวลาทุกครั้ง
 ๒ = เข้ าห้ องเรียน / ส่ งงาน ตรงตาม
เวลาที่กาหนดบางครั้ง
 ๓ = เข้ าห้ องเรียน / ส่ งงาน ตรงเวลา
ที่กาหนดเป็ นส่ วนใหญ่
 ๔ = เข้ าห้ องเรียน / ส่ งงานตามเวลาที่
กาหนดและเป็ น แบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๘.๒ ประพฤติตรงตามคาสั่งหรือ
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จกั เคารพผู้ใหญ่
หมายถึง ข้ อบังคับของสถานศึกษา
การประพฤติ ปฏิบตั ติ นตามข้ อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายไทย มีความเคารพและนอบ
น้ อมต่ อผู้ใหญ่

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = แต่ งกายไม่ ถูกระเบียบเป็ นประจา
 ๒ = แต่ งกายถูกระเบียบเป็ นบางครั้ง
 ๓ = แต่ งกายถูกระเบียบเป็ นประจา
 ๔ = แต่ งกายถูกระเบียบเป็ นประจา
และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จกั เคารพผู้ใหญ่ หมายถึง
การประพฤติ ปฏิบัตติ นตามข้ อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
กฎหมายไทย มีความเคารพและนอบ
น้ อมต่ อผู้ใหญ่

๘.๓ เคารพและนอบน้ อมต่ อ
ผู้ใหญ่

 ๑ = เคารพ นอบน้ อมต่ อผู้ใหญ่
 ๒ = เคารพ นอบน้ อมต่ อผู้ใหญ่ อย่ าง
สม่าเสมอ
 ๓ = ชักชวนให้ ผ้อู นื่ เคารพ นอบน้ อม
ต่ อผู้ใหญ่
๔ = เคารพ นอบน้ อมต่ อผู้ใหญ่ และ
เป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๙. มีสติ รู้ตวั รู้คดิ รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตาม ๙.๑ คิดดี ทาดี พูดดี
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว
หมายถึง การประพฤติปฏิบัตติ นอย่ าง
มีสติรู้ตวั รู้คดิ รู้ทา อย่ างรอบคอบ
ถูกต้ องเหมาะสม และน้ อมนาพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = พูดดี / ทาดีเมื่อถูกร้ องขอ
 ๒ = พูดดี / ทาดีเป็ นบางครั้ง
 ๓ = พูดดี / ทาดีด้วยตนเองอย่ าง
สม่าเสมอ
 ๔ = พูดดี / ทาดีด้วยตนเองทุกครั้ง
และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๙. มีสติ รู้ตวั รู้คดิ รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตาม ๙.๒ สุ ภาพ เรียบร้ อย อ่อนน้ อม
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
ถ่ อมตนตามสถานภาพและ
พระเจ้ าอยู่หัว
กาลเทศะ
หมายถึง การประพฤติปฏิบัตติ นอย่ าง
มีสติรู้ตวั รู้คดิ รู้ทา อย่ างรอบคอบ
ถูกต้ องเหมาะสม และน้ อมนาพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = สุ ภาพ เรียบร้ อย อ่อนน้ อมถ่ อมตน
ตามที่ร้องขอ
 ๒ = สุ ภาพ เรียบร้ อย อ่อนน้ อมถ่ อม
ตนบางครั้ง
 ๓ = สุ ภาพเรียบร้ อย อ่อนน้ อมถ่ อมตน
ด้ วยตนเองอย่ างสม่าเสมอเหมาะสมตาม
กาลเทศะ
๔ = สุ ภาพ เรียบร้ อย อ่อนน้ อมถ่ อมตน
มีสัมมาคารวะ เหมาะสมตามกาลเทศะ
อย่ างสม่าเสมอและเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๙. มีสติ รู้ตวั รู้คดิ รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตาม ๙.๓ รอบคอบเหมาะสมกับวัย
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
สถานการณ์ และบทบาทของ
พระเจ้ าอยู่หัว
ตนเองตามแนวพระราชดารัสฯ
หมายถึง การประพฤติปฏิบัตติ นอย่ าง
มีสติรู้ตวั รู้คดิ รู้ทา อย่ างรอบคอบ
ถูกต้ องเหมาะสม และน้ อมนาพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จ

เกณฑ์การให้คะแนน

 1 = รอบคอบ / เหมาะสมตามวัยเมื่อ
ถูกร้ องขอ
 2 = รอบคอบ / เหมาะสมตามวัย
บางครั้ง
 3 = รอบคอบ / เหมาะสมตามวัยอย่ าง
สม่าเสมอ
 4 = รอบคอบ / เหมาะสมตามวัยอย่ าง
สม่าเสมอและเป็ นแบบอย่ างที่ดตี ามแนว
พระราชดารัสฯ

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑๐. รู้จกั ดารงตนอยู่โดยใช้ หลัก
๑๐.๑ ใช้ วสั ดุถูกต้ องพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม และเหมาะสมกับงาน
พระราชดารัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวฯ รู้จกั อดออมไว้ใช้
เมื่อยามจาเป็ น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ า
เหลือก็แจกจ่ ายจาหน่ ายและพร้ อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้ อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันทีด่ ี หมายถึง การ
ดาเนินชีวติ อย่ างพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มี
ความรู้มีคุณธรรม และปรับตัวเพือ่
อยู่ในสังคมได้ อย่ างมีความสุ ข ตาม
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวฯ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = ใช้ วสั ดุไม่ ถูกต้ อง ไม่ เหมาะสมกับ
งานและสิ้นเปลือง
 ๒ = ใช้ วสั ดุถูกต้อง เหมาะสมกับงาน
แต่ ไม่ เกิดประโยชน์
 ๓ = ใช้ วสั ดุถูกต้อง เหมาะสมกับงาน
และเกิดประโยชน์
๔ = ใช้ วสั ดุถูกต้ องเหมาะสมกับงาน
และเกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้
๑๐. รู้จกั ดารงตนอยู่โดยใช้ หลัก
ทรัพย์ สิน สิ่งของ ให้ เกิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ประโยชน์ คุ้มค่า
พระราชดารัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวฯ รู้จกั อดออมไว้ใช้ เมื่อ
ยามจาเป็ น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ าเหลือก็
แจกจ่ ายจาหน่ ายและพร้ อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้ อมเมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การดาเนินชีวติ
อย่ างพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้มี
คุณธรรม และปรับตัวเพือ่ อยู่ในสังคม
ได้ อย่ างมีความสุ ข ตามพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เก็บออกถนอมใช้ ทรัพย์ สินเมื่อถูก
ร้ องขอ
 ๒ = เก็บออกถนอมใช้ ทรัพย์ สินด้ วย
ความสมัครใจ
 ๓ = เก็บออกถนอมใช้ ทรัพย์ สินให้ เกิด
ประโยชน์ อย่ างสม่าเสมอ
 ๔ = เก็บออกถนอมใช้ ทรัพย์ สินให้ เกิด
ประโยชน์ อย่ างสม่าเสมอโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน

๑๐. รู้จกั ดารงตนอยู่โดยใช้ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดารัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวฯ รู้จกั อดออมไว้ใช้ เมื่อ
ยามจาเป็ น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ าเหลือก็
แจกจ่ ายจาหน่ ายและพร้ อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้ อมเมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การดาเนินชีวติ
อย่ างพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้มี
คุณธรรม และปรับตัวเพือ่ อยู่ในสังคม
ได้ อย่ างมีความสุ ข ตามพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ

๑๐.๓ ปฏิบัตงิ านตามที่ได้ รับ
มอบหมายสาเร็จตามกาหนด
โดยคานึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อนื่

 ๑ = ปฏิบัตงิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
เมื่อถูกร้ องขอ
 ๒ = ปฏิบัตงิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
แต่ ไม่ สาเร็จตามที่กาหนดหรือปฏิบัตงิ าน
สาเร็จตามกาหนดแต่ มิได้ คานึงถึงคุณภาพ
ของงาน
 ๓ = ปฏิบัตงิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
สาเร็จตามที่กาหนดอย่ างมีคุณภาพโดย
คานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
 ๔ = ปฏิบัตงิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
สาเร็จตามที่กาหนดอย่ างมีคุณภาพโดย
คานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อนื่

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑๑. มีความเข้ มแข็งทั้งร่ างกาย และ ๑๑.๑ ดูแล รักษาสุ ขภาพ
จิตใจ ไม่ ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายตา่
ร่ างกายตามสุ ขอนามัย
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่ อ
บาปตามหลักของศาสนา
หมายถึง การปฏิบัตใิ ห้ มีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโรคภัย
และมีจติ ใจที่เข้ มแข็ง มีความละอาย
และเกรงกลัวต่ อบาป ไม่ กระทาความ
ชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทาความดีตาม
หลักศาสนา

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = แต่ งกายไม่ สะอาด ไม่ ดูแลรักษา
สุ ขอนามัย
 ๒ = แต่ งกายสะอาดแต่ ไม่ รักษาสุ ขอนามัย
 ๓ = แต่ งกายสะอาดรักษาสุ ขอนามัย
 ๔ = แต่ งกายสะอาดรักษาสุ ขภาพร่ างกาย
ตามหลักสุ ขอนามัย

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑๑. มีความเข้ มแข็งทั้งร่ างกาย และ ๑๑.๒ ไม่ เกีย่ วข้ องกับอบายมุข
จิตใจ ไม่ ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายตา่
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่ อ
บาปตามหลักของศาสนา
หมายถึง การปฏิบัตใิ ห้ มีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโรคภัย
และมีจติ ใจที่เข้ มแข็ง มีความละอาย
และเกรงกลัวต่ อบาป ไม่ กระทาความ
ชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทาความดีตาม
หลักศาสนา

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เกีย่ วข้ องกับอบายมุข
 ๒ = จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฝ้ าระวัง (เคย
เกีย่ วข้ องกับอบายมุข)
 ๓ = ไม่ เกีย่ วข้ องกับอบายมุข และใช้
เวลาว่างอย่ างมีคุณค่า
 ๔ = ไม่ เกีย่ วข้ องกับอบายมุข ใช้ เวลาว่าง
อย่ างมีคุณค่าและชักชวนเพือ่ นให้ ห่างไกล
อบายมุข

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑๑. มีความเข้ มแข็งทั้งร่ างกาย และ ๑๑.๓ ไม่ นาทรัพย์ สิน ของผู้อนื่
เป็ นของตนเอง
จิตใจ ไม่ ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายตา่
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่ อ
บาปตามหลักของศาสนา
หมายถึง การปฏิบัตใิ ห้ มีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโรคภัย
และมีจติ ใจที่เข้ มแข็ง มีความละอาย
และเกรงกลัวต่ อบาป ไม่ กระทาความ
ชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทาความดีตาม
หลักศาสนา

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = นาทรัพย์ สินของผู้อนื่ มาเป็ นของ
ตนเอง
 ๒ = ไม่ นาทรัพย์ สินของผู้อนื่ เป็ นของ
ตนเอง
 ๓ = ไม่ นาทรัพย์ สินของผู้อนื่ เป็ นของ
ตนเอง และดูแลทรัพย์ สินของผู้อนื่
 ๔ = ไม่ นาทรัพย์ สินของผู้อนื่ เป็ นของ
ตนเอง ดูแลทรัพย์ สินของผู้อนื่ และส่ วนรวม

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑๑. มีความเข้ มแข็งทั้งร่ างกาย และ ๑๑.๔ หลีกเลีย่ งแหล่ง
มั่วสุ ม
จิตใจ ไม่ ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายตา่
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่ อ
บาปตามหลักของศาสนา
หมายถึง การปฏิบัตใิ ห้ มีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโรคภัย
และมีจติ ใจที่เข้ มแข็ง มีความละอาย
และเกรงกลัวต่ อบาป ไม่ กระทาความ
ชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทาความดีตาม
หลักศาสนา

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = อยู่ในแหล่งมั่วสุ มและเกีย่ วข้ องกับ
อบายมุข
 ๒ = หลีกเลีย่ งแหล่งมั่วสุ ม ไม่ เกีย่ วข้ อง
กับอบายมุข
 ๓ = หลีกเลีย่ งแหล่งมั่วสุ ม ไม่ เกีย่ วข้ อง
กับอบายมุขโดยใช้ เวลาว่างอย่ างมีคุณค่า
 ๔ = หลีกเลีย่ งแหล่งมั่วสุ ม ไม่ เกีย่ วข้ อง
กับอบายมุขโดยใช้ เวลาว่างอย่ างมีคุณค่า และ
ชักชวนเพือ่ นห่ างไกลจากแหล่งมั่วสุ มและ
อบายมุข

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ ของ
๑๒.๑ มีจติ อาสา อุทิศตน
ส่ วนรวมและของชาติมากกว่า
เพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคม
ผลประโยชน์ ของตนเอง
และส่ วนรวม
หมายถึง การประพฤติปฏิบัตติ นและ
ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อส่ วนรวมและประเทศชาติ
ยอมเสียสละประโยชน์ ส่วนตนเพือ่
รักษาประโยชน์ ของส่ วนรวม

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = บาเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพือ่ ประโยชน์
ต่ อสังคมและส่ วนรวมเมื่อถูกร้ องขอ
 ๒ = บาเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพือ่ ประโยชน์
ต่ อสังคมและส่ วนรวมเป็ นครั้งคราว
 ๓ = มีจติ อาสา อุทิศตนเพือ่ ประโยชน์ ต่อ
สังคมและส่ วนรวมอย่ างสม่าเสมอ
 ๔ = มีจติ อาสา อุทิศตนเพือ่ ประโยชน์ ต่อ
สังคมและส่ วนรวมอย่ างสม่าเสมอโดยไม่ หวัง
ผลประโยชน์ และเป็ นแบบอย่ างที่ดี

รายการประเมิน

พฤติกรรมบ่งชี้

๑๒.๒ เสียสละความสุ ข
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ ของ
ส่ วนตน เพือ่ ทาประโยชน์
ส่ วนรวมและของชาติมากกว่า
แก่ผ้อู นื่
ผลประโยชน์ ของตนเอง
หมายถึง การประพฤติปฏิบัตติ นและ
ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อส่ วนรวมและ
ประเทศชาติ ยอมเสียสละประโยชน์
ส่ วนตนเพือ่ รักษาประโยชน์ ของ
ส่ วนรวม

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ = เสียสละความสุ ขส่ วนตน เพือ่ ทา
ประโยชน์ แก่ผ้อู นื่ เมื่อถูกร้ องขอ
 ๒ = เสียสละความสุ ขส่ วนตน เพือ่ ทา
ประโยชน์ แก่ผ้อู นื่ เป็ นครั้งคราว
 ๓ = เสียสละความสุ ขส่ วนตน เพือ่ ทา
ประโยชน์ แก่ผ้อู นื่ อย่ างสม่าเสมอ
 ๔ = เสียสละความสุ ขส่ วนตน เพือ่ ทา
ประโยชน์ แก่ผ้อู นื่ ด้ วยความสมัครใจและเป็ น
แบบอย่ างที่ดี
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***คะแนนที่ได้(เต็ม 20)

**คะแนนเฉลี่ย

*รวม

11.1ออกกาลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพ
11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
11.3 ไม่นาทรัพย์สินของผูอ้ ่นื เป็ นของตน
11.4 หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยูใ่ นแหล่งมัว่ สุม
12.1 ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
12.2 จิตอาสา อุทิศตน
12.3 แบ่งปั นเสียสละ

10.3 ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

9.1 คิด ดีพูดดี ทาดี
9.2 ประพฤติตนสุภาพ
9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ
10.1 ใช้วสั ดุถูกต้องพอเพียง
10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน

8.3มีความเคารพและนอบน้อมต่อผูใ้ หญ่

8.2ประพฤติตรงตามคาสัง่ หรื อข้อบังคับของสถานศึกษา

8.1ประพฤติตนตรงต่อเวลา

7.3เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

7.2เคารพสิทธิของผูอ้ ่นื

7.1เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิ ปไตยและพระมหากษัตริ์

6.3มีจติ ใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลื อผู อ้ ่นื ตามโอกาส

6.2ปฏิ บตั ิโดยยึดมัน่ กติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา

6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม

5.4ปฏิบตั ิตนตามประเพณีไ ทยอันดีงาม

5.3อนุรกั ษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย

5.2ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย

5.1เข้าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นไทย

4.3แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุ ผลสาเร็ จ

4.2มุ่งมัน่ ตัง้ ใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิ บตั ิงาน

4.1แสวงหาความรูท้ งั้ ทางตรงและทางอ้อม

3.3ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผปู ้ กครองครูบาอาจารย์

3.2เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลื อภารกิจงานตามคาสัง่ สอนที่ ถูกต้อง

3.1ให้ความเคารพรักเชื่อฟั งบุพการี และผูม้ ีพระคุณ

2.3รูจ้ กั ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลาบาก

2.2รูจ้ กั ให้แบ่งปั นเอื้อเฟื้ อและช่วยเหลือผูอ้ ่นื

2.1ประพฤติตรตามความเป็ นจริ งต่ อตนเองให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้อง

1.2ร่วมกิจกรรมวันสาคัญตามศาสนา

รายการประเมินพฤติกรรมชี้วดั

1.3เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

1.1เข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ

แบบฟอร์มพฤติกรรมผูเ้ รียนการประเมิน
แบบประเมินพฤติกรรมผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัย……………………………………
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ผูป้ ระเมิน .............................................................................

(............................................................)
วัน..............เดือน..........................................พ.ศ.................

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมเสนอแนะ
 เปิ ดเพลง เกี่ยวกับการรักชาติ เพลงพระราชนิ พนธ์ ก่อนเข้าแถว
ในตอนเช้า
 คณะครู บุคลากร นักเรี ยนทุกคนร่ วมร้องเพลงชาติ
 สวดมนต์ ประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทาสมาธิ ก่อนเข้าเรี ยน
 กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ จุดเทียนชัยถวายพระพร

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๒.ซื่อสั ตย์ เสี ยสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่ งดีงามเพือ่ ส่ วนรวม
กิจกรรมเสนอแนะ
 จัดกิจกรรมเชิดชูคนดี ในเรื่ องการเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์และการ
อุทิศตนเพื่อส่ วนรวม มอบรางวัลให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาดีเด่นที่
ทาความดีในด้านต่างๆ ทุกภาคเรี ยน

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
กิจกรรมเสนอแนะ
 จัดให้มีกิจกรรมวันครู วันประชุมผูป
้ กครอง
 สอดแทรก บูรณาการจัดกาเรี ยนการสอน ให้ผเู ้ รี ยนเขียน
เรี ยงความ เกี่ยวกับการแสดงออกเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อผูม้ ีพระคุณ

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๔. ใฝ่ หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กิจกรรมเสนอแนะ
 จัดให้ช่วงเวลาของการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน หรื อ
สิ่ งแวดล้อมรอบๆตัว เพื่อฝึ กกระบวนการคิด การแสวงหาความรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ั ผูท้ ี่มีผลการเรี ยนดี
 สร้างแรงจูงใจในการเรี ยน โดยมอบรางวัลให้กบ
ประจาภาคเรี ยน

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
กิจกรรมเสนอแนะ
 จัดกิจกรรมสื บสานขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 สร้างทัศนคติอน
ั ดีงาม ปลูกฝังให้นกั เรี ยนคล้อยตาม ทั้งในเรื่ องการ
แต่งกาย การปฏิบตั ิตนต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม
 ให้ความรู ้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๗. เข้ าใจ เรียนรู้ ความเป็ นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข
กิจกรรมเสนอแนะ
 ประชาสัมพันธ์ ความรู ้ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรี ยน
และเปิ ดโอกาสมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจบางเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัว
นักเรี ยนโด
 จัดกิจกรรมให้นก
ั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ส่งเสริ มประชาธิปไตย
ในชุมชน

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๖. มีศีลธรรม รักษาความสั ตย์ หวังดีต่อผู้อนื่ เผือ่ แผ่ และแบ่ งปัน
กิจกรรมเสนอแนะ
 จัดกิจกรรมสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ประจาทุกสัปดาห์
 จัดกิจกรรมบริ จาคสิ่ งของเพื่อช่วยเหลือผูท
้ ี่ขาดแคลน

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้ จักเคารพผู้ใหญ่
กิจกรรมเสนอแนะ
 สร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั ในสถานศึกษา รณณรงค์ให้มีการบังคับใช้
อย่างจริ งจัง
 สร้างวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยกล่าวทักทายสวัสดี และยกมือไหว้ผู ้
อาวุโสกว่า ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างทั้งครู และผูเ้ รี ยน เมื่อพบเจอผูใ้ หญ่ให้
ไหว้ก่อน โดยที่นกั เรี ยนไม่จาเป็ นต้องคานึงถึงว่ารู ้จกั หรื อไม่

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คดิ รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
กิจกรรมเสนอแนะ
 ทุกเช้าจัดกิจกรรมอบรมในเรื่ องของการมีสติ รู ้ตวั รู ้คิด รู ้ทา รู ้
ปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนัก ในบทบาทหน้าที่และการ
ปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเสนอแนะ
 กิจกรรมตลาดนัดในสถานศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จก
ั นาความรู ้ที่เรี ยนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพึ่งพาอาศัยปัจจัยที่มีอยูร่ อบตัวโดยไม่
จาเป็ น ต้องใช้เงินเพื่อได้มาซึ่งของ ร่ วมกับการใช้ความรู ้ ฝี มือ มาทา
สิ่ งของไปสู่การจัดจาหน่ายให้เกิดรายได้และเป็ นความภาคภูมิใจ ต่อ
ตัวนักเรี ยน

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๑๑. มีความเข้ มแข็งทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ ไม่ ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ าย
ต่า หรือกิเลส ความละอายเกรงกลัวต่ อบาป
กิจกรรมเสนอแนะ
 จัดกิจกรรมให้นก
ั เรี ยนออกกาลังกายหลังเลิกเรี ยนทุกคน ทุกวัน
เพื่อให้รอดพ้นจากสิ่ งเสพติด

แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ ของส่ วนรวมมากกว่ าของส่ วนตน
กิจกรรมเสนอแนะ
 จัดกิจกรรมให้นก
ั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการบาเพ็ญประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นคุณค่าของการบาเพ็ญประโยชน์

นายมานพ กลิ่นทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คาถาม
๑.ต้องบันทึกพฤติกรรมของผูเ้ รียนทุกชัว่ โมงหรือไม่
๒.การเรียนการสอนในรายวิชาต้องประเมินพฤติกรรมทุก
ครัง้ ทีม่ ีการเรียนการสอนหรือไม่
๓. จาเป็ นต้องประเมินให้ครบทัง้ ๑๒รายการประเมิน
หรือไม่ในการเรียนการสอนแต่ละครัง้

