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คํานํา
เอกสารแนวทางการพั ฒ นา การวั ด และประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึง ประสงค ต าม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางให
หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ผูบริหาร ผูสอนและผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
เนื้อหาในเอกสารแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ฉบับนี้ แบงออกเปน ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ : แนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย
นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้และเกณฑการใหคะแนนทุกระดับการศึกษา
ตอนที่ ๒ : การดําเนินการพัฒนาาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประกอบดวยรายละเอียด ๔ บท ไดแก
บทที่ ๑ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
บทที่ ๒ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
บทที่ ๓ การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
บทที่ ๔ การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน ตลอดจนนักวิชาการของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและหนวยงาน
ตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
เปนแนวทางใหผูบริหาร ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดรับประโยชนและใชเปน
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุขในฐานะเปนพลเมืองโลกและพลโลกไดอยางแทจริง
หากทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข โปรดสงขอเสนอแนะมาตามที่อยูที่
ใหไว เพื่อจักไดนํามาพิจารณาปรับปรุงเอกสารใหมีความสมบูรณ ชัดเจนและเหมาะสมในการนําไป
ปฏิบัติตอไป
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ ๑ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การนําแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคสกู ารปฏิบัติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นิยาม ตัวชีว้ ัด พฤติกรรมบงชีแ้ ละเกณฑการใหคะแนน

หนาที่
๒
๑
๓
๕
๖

ตอนที่ ๒ การดําเนินการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
บทที่ ๑ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกีย่ วกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
๔. พัฒนาการดานจิตพิสยั และเครือ่ งมือวัด

๕๑
๕๓
๕๓
๕๓
๕๔
๖๓

บทที่ ๒ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. แนวทางการดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคในระดับ
สถานศึกษา
๒. แนวปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค
-ตัวอยางการพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยบูรณาการใน
กลุมสาระการเรียนรู
-ตัวอยางการพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยจัดในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
- ตัวอยางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
-ตัวอยางการพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค โดยสอดแทรกใน
กิจวัตรประจําวัน

๖๗
๖๗
๖๙
๗๗
๙๑
๙๓
๑๐๕

บทที่ ๓ การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. การดําเนินการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
๒. แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒.๑ ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒.๒ วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากพฤติกรรมบงชี้
๒.๓ เลือกรูปแบบของเครื่องมือวัด
๒.๔ การสรางและพัฒนาเครื่องมือประเมิน
๒.๕ การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒.๖ การสรางเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒.๗ การสรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒.๘ การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
บทที่ ๔ การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตัวอยางแบบรายงานผลประเภทตาง ๆ
แนวทางการบันทึกผลการประเมิน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
เครื่องมือวัดดานจิตพิสัย
๑. มาตรประเมินคา (rating scale)
๒. แบบทดสอบใชสถานการณ (situational test)
๓. แบบบันทึกการสังเกต
คณะผูจดั ทํา

๑๐๙
๑๐๙
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๔
๑๒๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๔๒
๑๔๔
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๓
๑๕๕
๑๕๕
๑๖๙
๑๘๕
๑๙๕

ตอนที่ ๑
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

๒

๓

การนําแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคสูการปฏิบัติ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ซึ่งกําหนดสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติไดไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบดวย
ความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค เมื่อผูเรียนไดรับการพัฒนาไปแลว
นอกจากจะมีความรูความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดแลว จะนําไปสูการมีสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ
อีกดวย คุณลักษณะอันพึงประสงคที่หลักสูตรกําหนดนั้นตองไดรับการปลูกฝงและพัฒนา ผานการ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในลักษณะตาง ๆ จนตกผลึกเปนคุณลักษณะ
อัน พึ งประสงค ใ นตัว ผู เ รีย น การประเมิน คุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค ตองใชข อมู ล จากการสั ง เกต
พฤติกรรม ซึ่งใชเวลาในการเก็บขอมูลพฤติกรรมเพื่อนํามาประเมินและตัดสิน
การดําเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการจั ด การเรี ย นรู แ ละ
การประเมินผูเรียน เพื่อใหผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนดทุกระดับการศึกษา
เมื่ อ สถานศึ ก ษาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค แ ล ว
ครูที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนควรจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้ น ตอนที่ ๑ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน นิ ย าม ตั ว ชี้ วั ด พฤติ ก รรมบ ง ชี้ แ ละเกณฑ ก ารให ค ะแนน เพื่ อ พิ จ ารณาว า ตั ว ชี้ วั ด นั้ น
ครอบคลุมและสอดคลองกับลักษณะ ธรรมชาติของวิชา งาน กิจกรรมที่รับผิดชอบหรือไม อยางไร
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาแนวคิดทฤษฏี หลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนวาจะดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดวยวิธีใดดังตอไปนี้ คือ
๑. บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ
๒. จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
๔. ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของ
สถานศึกษา
ขั้นตอนที่ ๔ ศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูเรียนกอนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๕ สรางหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม / สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่
เลือกดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๖ ดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามแนวทางที่กําหนดไวและประเมินเปนระยะ ๆ
ผูเรียนที่ไมผานเกณฑใหปรับปรุงพัฒนา แลวประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ขั้นตอนที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาตอผูที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนตาง ๆ ที่กลาวแลว แสดงไดดังแผนภาพที่ ๑.๑

๔

แผนภาพที่ ๑.๑ ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับครู

ศึกษานิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ ของแตละคุณลักษณะ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ

ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ศึกษาขอมูลพื้นฐานของผุเรียนกอนการพัฒนา

สรางหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับแนวปฏิบตั ิ

ดําเนินการพัฒนาและประเมินผูเรียนโดยบูรณาการในหนวยการเรียนรู/กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน/โครงการ/สอดแทรกในกิจวัตรประจําวัน

รายงานผลการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

๕

รายละเอียดของเนื้อหาในเอกสารตอนที่ ๑ นี้ จะกลาวถึงแนวทางการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งครูผูสอน/ครูประจําชั้น/ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา/
ครูวิชาการ ฯลฯ ควรจะศึกษาใหเขาใจอยางชัดเจน กอนที่จะนําไปใชเ ปนแนวทางในการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค โดยเลื อ กและปรั บ ใช ไ ด ต ามความเหมาะสมของบริ บ ทของแต ล ะ
สถานศึกษา โดยจะนําเสนอนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ และเกณฑการใหคะแนนของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามลําดับดังตอไปนี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง ๘ ประการ ไดแก
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒) ซื่อสัตยสุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู
๕) อยูอยางพอเพียง
๖) มุงมั่นในการทํางาน
๗) รักความเปนไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
การนํ า คุณ ลั ก ษณะอัน พึง ประสงคทั้ ง ๘ ประการดั งกลา ว ไปพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาตองมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค
อยางชัดเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบงชี้ และเกณฑการใหคะแนนของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๖

ขอที่ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย
นิยาม
รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของ
ชาติ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ผูที่รักชาติ ศาสน กษัตริย คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
ตัวชี้วัด

๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๑.๑ เปนพลเมืองดี
ของชาติ

๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปน
ชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

พฤติกรรมบงชี้
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติไดถูกตอง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หนาที่พลเมืองดีของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี ปรองดอง
๑.๒.๑ เขารวม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง
ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
๑.๒.๒ หวงแหน ปกปอง ยกยองความเปนชาติไทย
๑.๓.๑ เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๓.๓ เปนแบบอยางที่ดีของศาสนิกชน
๑.๔.๑ เขารวมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
๑.๔.๒ แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

๗

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ไมยืนตรงเคารพ
รองเพลงชาติ และ ธงชาติ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ
หนาที่พลเมืองดี
ของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี
ปรองดอง

ผาน (๑)
ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อไดยินเพลง ยืนตรงเมื่อไดยิน
ชาติ รองเพลงชาติได เพลงชาติ รองเพลง
ชาติได และบอก
ความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหนาที่
ของนักเรียน

ดีเยี่ยม(๓)
ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รองเพลง
ชาติได และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หนาที่ของนักเรียน
และใหความ
รวมมือ รวมใจใน
การทํางานกับ
สมาชิกในชั้นเรียน

ผาน (๑)
เขารวมกิจกรรม
ที่สรางความสามัคคี
ปรองดอง และเปน
ประโยชนตอโรงเรียน

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียนและ
ปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางที่ดี
ในการสรางความ
สามัคคี ปรองดอง
ในหมูเพื่อน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมที่
๑.๒.๑ เขารวม สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม สรางความสามัคคี
ที่สรางความ
สามัคคี ปรองดอง
ที่เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๑.๒.๒ หวงแหน ปกปอง
ยกยองความเปน
ชาติไทย

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอ
โรงเรียน และปฏิบัติ
ตนเพื่อสรางความ
สามัคคี ปรองดอง
ในหมูเพื่อน

๘

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนา
พฤติกรรมบงชี้
๑.๓.๑ เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ
๑.๓.๓ เปนแบบอยางที่ดี
ของศาสนิกชน

ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ไมเขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ ทางศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา ตาม
โอกาส

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อยางสม่ําเสมอ

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอยาง
สม่ําเสมอและเปน
ตัวอยางที่ดีของ
ศาสนิกชน

ผาน (๑)

ดี (๒)

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมที่
๑.๔.๑ เขารวมและ
มีสวนรวมในการ เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
๑.๔.๒ แสดงความสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

๙

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ไมยืนตรงเคารพ
รองเพลงชาติ และ ธงชาติ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ
หนาที่พลเมืองดีของ
ชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี
ปรองดอง

ผาน (๑)
ยืนตรงเมื่อไดยินเพลง
ชาติ รองเพลงชาติได
และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหนาที่
ของนักเรียน

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รองเพลง
ชาติได และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติไดถูกตอง
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหนาที่ของ
นักเรียน และให
ความรวมมือ รวมใจ
ในการทํางานกับ
สมาชิกในชั้นเรียน

ดีเยี่ยม(๓)
ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รอง
เพลงชาติได และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หนาที่ของนักเรียน
และใหความ
รวมมือ รวมใจใน
การทํางานกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน

ผาน (๑)

ดี (๒)

เขารวมกิจกรรม
ที่สรางความสามัคคี
ปรองดองและเปน
ประโยชนตอโรงเรียน

เขารวมกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี
ปรองดอง และเปน
ประโยชนตอ
โรงเรียนและชุมชน

ดีเยี่ยม(๓)
เปนตัวอยางที่ดีใน
การเขารวม
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี
ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน และ
ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมที่
๑.๒.๑ เขารวม สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม สรางความสามัคคี
ที่สรางความ
สามัคคี ปรองดอง
ที่เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๑.๒.๒ หวงแหน ปกปอง
ยกยองความเปน
ชาติไทย

๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัตติ นตามหลักของศาสนา
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๑.๓.๑ เขารวมกิจกรรมทาง ไมเขารวมกิจกรรม
ศาสนาที่ตนนับถือ ทางศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาที่ตน
นับถือ
๑.๓.๓ เปนแบบอยางที่ดี
ของศาสนิกชน

ผาน (๑)
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ตามโอกาส

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อยางสม่ําเสมอ

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่
ตนนับถือปฏิบัติ
ตนตามหลัก
ของศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ และ
เปนตัวอยางที่ดี
ของศาสนิกชน

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น
ชื่นชมในพระราช
กรณียกิจ
พระปรีชาสามารถ
ของ
พระมหากษัตริย
และพระราชวงศ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
พฤติกรรมบงชี้
๑.๔.๑ เขารวมและ
มีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยว
กับสถาบัน
พระมหากษัตริย
๑.๔.๒ แสดงความสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

ไมผาน (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย

ผาน (๑)
เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

๑๑

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมยืนตรงเคารพธงชาติ
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธง
ชาติ รองเพลงชาติ
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติไดถูกตอง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ
หนาที่พลเมืองดี
ของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี
ปรองดอง

ผาน (๑)
ยืนตรงเมื่อไดยินเพลง
ชาติ รองเพลงชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหนาที่ของ
นักเรียน และให
ความรวมมือ รวมใจ
ในการทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในชั้นเรียน

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รองเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติไดถูกตอง
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหนาที่ของ
นักเรียน และให
ความรวมมือ รวมใจ
ในการทํากิจกรรม
กับสมาชิกใน
โรงเรียน

ดีเยี่ยม(๓)
ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รอง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หนาที่ของพลเมือง
ดี และใหความ
รวมมือ รวมใจใน
การทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรมที่
และมีสวนรวมใน
สรางความสามัคคี
การจัดกิจกรรมที่
ปรองดอง และเปน
ประโยชนตอโรงเรียน สรางความสามัคคี
ปรองดอง และเปน
และชุมชน
ประโยชนตอ
โรงเรียน และชุมชน

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี
ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม ชื่นชม
ในความเปนชาติ
ไทย

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
พฤติกรรมบงชี้
๑.๒.๑ เขารวม สงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี
ปรองดอง ที่เปน
ประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๑.๒.๒ หวงแหน
ปกปอง ยกยอง
ความเปนชาติ
ไทย

ไมผาน (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี

ผาน (๑)

๑๒

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัตติ นตามหลักของศาสนา
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๑.๓.๑ เขารวมกิจกรรม ไมเขารวมกิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตน ศาสนาที่ตนนับถือ
นับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาที่
ตนนับถือ
๑.๓.๓ เปนแบบอยาง ที่ดี
ของศาสนิกชน

ผาน (๑)
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาตาม
โอกาส

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อยางสม่ําเสมอ

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ และ
เปนแบบอยางที่ดี
ของศาสนิกชน

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น
ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถ
ของ
พระมหากษัตริย
และพระราชวงศ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมที่
๑.๔.๑ เขารวมและมี
สวนรวมในการ เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
๑.๔.๒ แสดงความสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

ผาน (๑)
เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

๑๓

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมยืนตรงเคารพธงชาติ
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธง
ชาติ รองเพลงชาติ
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติไดถูกตอง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ
หนาที่พลเมืองดี
ของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี
ปรองดอง

ผาน (๑)
ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รองเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติไดถูกตอง
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหนาที่ของ
นักเรียน และให
ความรวมมือ รวมใจ
ในการทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รองเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติไดถูกตอง
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหนาที่ของ
พลเมืองดี และให
ความรวมมือ รวมใจ
ในการทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน

ดีเยี่ยม(๓)
ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รองเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง ปฏิบัติตน
และชักชวนผูอื่น
ปฏิบัติตามสิทธิ
และหนาที่ของ
พลเมืองดี และให
ความรวมมือ รวม
ใจในการทํา
กิจกรรมกับสมาชิก
ในโรงเรียน
ชุมชน และสังคม

ผาน (๑)
เขารวมกิจกรรม และ
มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี
ปรองดอง และเปน
ประโยชนตอ
โรงเรียน และชุมชน

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรม และ
มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมที่สรางความ
สามัคคี ปรองดอง
และเปนประโยชน
ตอโรงเรียน ชุมชน
และสังคม ชื่นชมใน
ความเปนชาติไทย

ดีเยี่ยม(๓)
เปนผูนําหรือเปน
แบบอยาง ในการ
จัดกิจกรรม ที่สราง
ความสามัคคี
ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม ชื่นชม
ปกปอง
ในความเปนชาติ
ไทย

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๑.๒.๑ เขารวม สงเสริม ไมเขารวมกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี
สนับสนุน
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี
ปรองดอง ที่เปน
ประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๑.๒.๒ หวงแหน
ปกปอง ยกยอง
ความเปนชาติไทย

๑๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัตติ นตามหลักของศาสนา
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๑.๓.๑ เขารวมกิจกรรม ไมเขารวมกิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตน ศาสนาที่ตนนับถือ
นับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาที่
ตนนับถือ
๑.๓.๓ เปนแบบอยางที่ดี
ของศาสนิกชน

ผาน (๑)
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาตาม
โอกาส

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ และ
เปนแบบอยางที่ดี
ของศาสนิกชน

ดี (๒)
เขารวมกิจกรรม และ
มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

ดีเยี่ยม(๓)
เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น
ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย
และพระราชวงศ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมเขารวมกิจกรรมที่
๑.๔.๑ เขารวมและมี
สวนรวมในการ เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
๑.๔.๒ แสดงความสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

ผาน (๑)
เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

๑๕

ขอที่ ๒ ซื่อสัตยสุจริต
นิยาม
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง
ประพฤติ ตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ
และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ตัวชี้วัด

๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๒.๑ ประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอ
ตนเองทั้งทางกาย
วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอ
ผูอื่นทั้งทางกาย
วาจา ใจ

พฤติกรรมบงชี้
๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตองละอายและเกรงกลัว
ตอการกระทําผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
๒.๒.๑ ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง

๑๖

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้
๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดย
คํานึงถึงความถูก
ตอง ละอายและ
เกรงกลัวตอการ
กระทําผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคํามั่น
สัญญา

ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ไมใหขอมูลที่ถูกตองและ ใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง
เปนจริง ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง

ดี (๒)
ใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกตอง ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไวกับ
พอแม หรือผูปกครอง

ดีเยี่ยม(๓)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง
ทําตามสัญญาที่
ตนใหไวกับพอแม
หรือผูปกครอง และ
ครู ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอนื่ ทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๒.๒.๑ ไมนําสิ่งของหรือ นําสิ่งของของผูอื่นมา
ผลงานของผูอื่นมา เปนของตน
เปนของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไมหาประโยชน
ในทางที่ไมถูกตอง

ผาน (๑)
ไมนําสิ่งของของผูอื่น
มาเปนของตนเอง

ดี (๒)
ไมนําสิ่งของของ
ผูอื่นมาเปนของ
ตนเองและปฏิบัติ
ตนตอผูอื่นดวย
ความซื่อตรง

ดีเยี่ยม(๓)
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
และปฏิบัติตน
ตอผูอื่นดวย
ความซื่อตรง

๑๗

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๔ –ป. ๖)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้
๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดย
คํานึงถึงความ
ถูกตอง ละอาย
และเกรงกลัว
ตอการกระทําผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคํามั่น
สัญญา

ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ไมใหขอมูลที่ถูกตองและ ใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง
เปนจริง ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง ทําตามสัญญา
ที่ตนใหไวกับพอแม
หรือผูปกครองและครู

ดี (๒)
ใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกตอง ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไวกับ
พอแม หรือผูปกครอง
และครู ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด

ดีเยี่ยม(๓)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง ทํา
ตามสัญญาที่ตนให
ไวกับพอแม หรือ
ผูปกครอง และครู
ละอายและเกรง
กลัวที่จะทํา
ความผิด เปน
แบบอยางที่ดีดาน
ความซื่อสัตย

ดี (๒)
ไมนําสิ่งของ และ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง

ดีเยี่ยม(๓)
ไมนําสิ่งของ และ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
และเปนแบบอยาง
ที่ดีแกเพื่อนดาน
ความซื่อสัตย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงความเปนจริงตอผูอื่นทัง้ ทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
นําสิ่งของของคนอื่น
๒.๒.๑ ไมถือเอาสิ่งของ
มาเปนของตน
หรือผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไมหาประโยชน
ในทางที่ไมถูกตอง

ผาน (๑)
ไมนําสิ่งของของผูอื่น
มาเปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวย
ความซื่อตรง

๑๘

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตอง ไมใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง
และเปนจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดย
คํานึงถึงความ
ถูกตอง ละอาย
และเกรงกลัว
ตอการกระทําผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตาม คํามั่น
สัญญา

ผาน (๑)
ใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกตอง ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไวกับ
เพื่อน พอแม หรือ
ผูปกครอง และครู

ดี (๒)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง
ทําตามสัญญาที่ตน
ใหไวกับเพื่อน
พอแม หรือ
ผูปกครอง และครู
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะทําความผิด

ดีเยี่ยม(๓)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน พอแม
หรือผูปกครอง
และครู ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด เปน
แบบอยางที่ดีดาน
ความซื่อสัตย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอนื่ ทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๒.๒.๑ ไมถือเอาสิ่งของ นําสิ่งของของคนอื่นมา
หรือผลงานของ เปนของตนเอง
ผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไมหาประโยชน
ในทางที่ไม
ถูกตอง

ผาน (๑)
ไมนําสิ่งของ และ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง ปฏิบัติ
ตนตอผูอื่นดวยความ
ซื่อตรง

ดี (๒)
ไมนําสิ่งของ และ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
ไมหาประโยชน
ในทางที่
ไมถูกตอง

ดีเยี่ยม(๓)
ไมนําสิ่งของ และ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
ไมหาประโยชน
ในทางที่ไมถูกตอง
และเปนแบบอยาง
ที่ดีแกเพื่อนดาน
ความซื่อสัตย

๑๙

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตอง ไมใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง
และเปนจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดย
คํานึงถึงความ
ถูกตอง ละอาย
และเกรงกลัวตอ
การกระทําผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคํามั่น
สัญญา

ผาน (๑)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง ทํา
ตามสัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน พอแม
หรือผูปกครอง และ
ครู

ดี (๒)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง ทํา
ตามสัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน พอแม
หรือผูปกครอง และ
ครู ละอายและเกรง
กลัวที่จะทําความผิด

ดีเยี่ยม(๓)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน พอแม
หรือผูปกครอง
และครู ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทําความผิด เปน
แบบอยางที่ดีดาน
ความซื่อสัตย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอนื่ ทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๒.๒.๑ ไมถือเอาสิ่งของ นําสิ่งของของคนอื่นมา
หรือผลงานของ เปนของตนเอง
ผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไมหาประโยชน
ในทางที่
ไมถูกตอง

ผาน (๑)
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง

ดี (๒)
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
ไมหาประโยชน
ในทางที่ไมถูกตอง

ดีเยี่ยม(๓)
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
ไมหาประโยชน
ในทางที่ไมถูกตอง
และเปนแบบอยาง
ที่ดีดานความ
ซื่อสัตย

๒๐

ขอที่ ๓ มีวินัย
นิยาม
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และ
ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
ตัวชี้วัด

๓.๑ ปฏิบัตติ ามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
๓.๑ ปฏิบัติตาม ขอตกลง ๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับ ของครอบครัว ๓.๑.๒ ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการทํางาน
โรงเรียน และสังคม

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบตั ิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ไมละเมิดสิทธิของ
ผูอื่น
๓.๑.๒ ตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน และ
รับผิดชอบ
ในการทํางาน

ไมผาน (๐)
ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน

ผาน (๑)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน โดยตองมี
การเตือน เปนสวน
ใหญ

ดี (๒)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน โดยตองมี
การเตือนเปน
บางครั้ง

ดีเยี่ยม(๓)
ปฏิบัติตาม
ขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียนไดดวย
ตนเอง

๒๑

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบตั ิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๓.๑.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัว
โรงเรียน และ
สังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น
๓.๑.๒ ตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน

ไมผาน (๐)
ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑแล
ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน

ผาน (๑)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงตอเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
แตตองมีการเตือน
เปนสวนใหญ

เกณฑการใหคะแนน

ดี (๒)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
แตตองมีการเตือน
เปนบางครั้ง

ดีเยี่ยม(๓)
ปฏิบัติตามอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม ตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบใน
การทํางานไดดวย
ตนเอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบตั ิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับ
ของครอบครัว
โรงเรียน และ
สังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น
๓.๑.๒ ตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบใน
การทํางาน

ไมผาน (๐)
ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน

ผาน (๑)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงตอเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน

ดี (๒)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน

ดีเยี่ยม(๓)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัว
โรงเรียน และ
สังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น
ตรงตอเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบใน
การทํางาน

๒๒

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบตั ิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัว
โรงเรียน และ
สังคมไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น
๓.๑.๒ ตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบใน
การทํางาน

ไมผาน (๐)
ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน

ผาน (๑)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอตกลง ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน

ดี (๒)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอตกลงของ
ครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม
ละเมิดสิทธิของผูอื่น
ตรงตอเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน

ดีเยี่ยม(๓)
ปฏิบัติตาม
ขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอตกลง ของ
ครอบครัว
โรงเรียน และ
สังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น
ตรงตอเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบใน
การทํางาน ปฏิบัติ
เปนปกติวิสัย และ
เปนแบบอยางที่ดี

๒๓

ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
นิยาม
ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ผูที่ใฝเรียนรู คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน
และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง
สม่ํ า เสมอ ด ว ยการเลื อ กใช สื่ อ อย า งเหมาะสม บั น ทึ ก ความรู วิ เ คราะห สรุ ป เป น องค ค วามรู
แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัด

๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใช
ในชีวติ ประจําวันได

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
๔.๒ แสวงหาความรูจาก
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยการเลือกใช
สื่ออยางเหมาะสม สรุป
เปนองคความรู และ
สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

พฤติกรรมบงชี้
๔.๑.๑
๔.๑.๒
๔.๑.๓
๔.๒.๑

ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะหตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน

๒๔

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป. ๑ – ป.๓)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวม กิจกรรม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน(๐)
ไมตั้งใจเรียน
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมี
ความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู
๔.๑.๓ สนใจเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ

ผาน (๑)
ตั้งใจ และเอาใจใสใน
การเรียน

ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
และมีความเพียร
พยายามในการเรียน พยายามในการ
เรียนรู และเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือก ใช
สื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชใชีวิต ประจําวันได
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมศึกษาคนควาหา
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหา
ความรู จากหนังสือ ความรู
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน และ
เลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู
วิเคราะหขอมูล
จากสิ่งที่เรียนรู
สรุปเปน
องคความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยวิธีการตางๆ
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

ผาน (๑)
ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี หรือจาก
แหลงเรียนรูอื่น

ดี (๒)
ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยี
แหลงเรียนรูอื่น
และมีการบันทึก
ความรู

ดีเยี่ยม(๓)
ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยี
แหลงเรียนรูอื่น มี
การบันทึกความรู
และแลกเปลี่ยน
ความรูกับผูอื่น

๒๕

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๔ –ป. ๖)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเขารวม กิจกรรม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมตั้งใจเรียน
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมี
ความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู
๔.๑.๓ เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ

ผาน (๑)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส และ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ
บางครั้ง

ดี (๒)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม(๓)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเขา
รวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ
เปนประจํา

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่อ
อยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู สามารถนําไปใชใชีวิตประจําวันได
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมศึกษาคนควาหา
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหา
ความรู จากหนังสือ ความรู
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยี
ตาง ๆ แหลงเรียนรู
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสื่อ
ไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู
วิเคราะหขอมูล
จากสิ่งที่เรียนรู
สรุปเปนองค
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
วิธีการตางๆ และ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

ผาน (๑)
ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีตาง ๆ
แหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน และมีการ
บันทึกความรู

ดี (๒)
ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน มีการ
บันทึกความรู
สรุปเปนองคความรู
นําเสนอและ
แลกเปลี่ยนความรู
กับผูอื่นได

ดีเยี่ยม(๓)
ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยี
ตาง ๆ แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน เลือกใช
สื่อไดอยางเหมาะสม
มีการบันทึกความรู
สรุปเปน
องคความรู
นําเสนอและ
แลกเปลี่ยนองค
ความรูดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย

๒๖

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเขารวม กิจกรรม
พฤติกรรมบงชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมี
ความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู
๔.๑.๓ เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ

ไมผาน (๐)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (๑)
เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใสในการ
เรียน มีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ เปนบางครั้ง

ดี (๒)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
มีสวนรวมในการ
เรียนรู และเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ บอยครั้ง

ดีเยี่ยม(๓)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู มีสวนรวม
ในการเรียนรู และ
เขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเปนประจํา

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่อ
อยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู สามารถนําไปใชใชีวิตประจําวันได
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหา ไมศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ ความรู
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน และ
เลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู
วิเคราะหขอมูล จาก
สิ่งที่เรียนรู สรุป
เปนองคความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยวิธีการตางๆ
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

ผาน (๑)
ศึกษาคนควาความรู
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี แหลง
เรียนรู ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม และ
มีการบันทึกความรู

ดี (๒)
ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรู ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม
มีการบันทึกความรู
วิเคราะหขอมูล สรุป
เปนองคความรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูอื่นได

ดีเยี่ยม(๓)
ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรูทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน เลือกใช
สื่อไดอยางเหมาะสม
มีการบันทึกความรู
วิเคราะหขอมูล
สรุปเปนองคความรู
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย และ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

๒๗

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเขารวม กิจกรรม
พฤติกรรมบงชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมี
ความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู
๔.๑.๓ เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ

ไมผาน (๐)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (๑)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
มีสวนรวมในการ
เรียนรู และเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ บางครั้ง

ดี (๒)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
มีสวนรวมในการ
เรียนรู และเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม(๓)
เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู มีสวนรวม
ในการเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเปน
ประจํา และเปน
แบบอยางที่ดี

ตัวชี้วัดที่ ๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่อ
อยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู สามารถนําไปใชใชีวิตประจําวันได
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหา ไมศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ ความรู
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน และ
เลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู
วิเคราะหขอมูล
จากสิ่งที่เรียนรู
สรุปเปนองค
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยวิธีการตาง ๆ
เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

ผาน (๑)
ศึกษาคนควาความรูจาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
แหลงเรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม และ
มีการบันทึกความรู

ดี (๒)
ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม
มีการบันทึกความรู
วิเคราะหขอมูล
สรุปเปนองคความรู
แลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูอื่นได และ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

ดีเยี่ยม(๓)
ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใชสื่ไดอยาง
เหมาะสม มีการ
บันทึกความรู
วิเคราะหขอมูล สรุป
เปนองคความรู
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
วิธีการที่หลากหลาย
และเผยแพรแกบุคคล
ทั่วไปนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

๒๘

ขอที่ ๕ อยูอยางพอเพียง
นิยาม
อยู อ ยา งพอเพีย ง หมายถึ ง
คุณ ลัก ษณะที่แ สดงออกถึ งการดํ า เนิน ชี วิ ต อย า ง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข
ผู ที่ อ ยู อ ย า งพอเพี ย ง คื อ ผู ที่ ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งประมาณตน มี เ หตุ ผ ล รอบคอบ
ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มี
การวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด

๕.๑. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภมู ิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๕.๑ ดําเนินชีวิตอยาง
พอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ
มีคุณธรรม

๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ปรับตัวเพื่ออยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข

๕.๑.๑

๕.๑.๒
๕.๑.๓
๕.๑.๔
๕.๒.๑
๕.๒.๒

พฤติกรรมบงชี้
ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยาง
ประหยัด คุมคาและเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยาง
เหมาะสม
ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคาและเก็บรักษาดูแลอยางดี
ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล
ไมเอาเปรียบผูอื่นและไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอื่น กระทํา
ผิดพลาด
วางแผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐาน
ของความรู ขอมูล ขาวสาร
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับและ ปรับตัว
เพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

๒๙

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป. ๑ – ป.๓)

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดําเนินชีวติ อยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของ ใชเงินและของใชสวนตัว ใชเงิน และของใชสวนตัว
อยางประหยัด
ตนเอง เชน เงิน อยางไมประหยัด
สิ่งของ เครื่องใช
ฯลฯ อยางประหยัด
คุมคาและเก็บ
รักษาดูแลอยางดี
รวมทั้งการใชเวลา
อยางเหมาะสม
๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา
และเก็บรักษา
ดูแล อยางดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจดวย
ความรอบคอบมี
เหตุผล
๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอื่น
และไมทําใหผูอื่น
เดือดรอนพรอม
ใหอภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด

ดี (๒)
ใชเงิน ของใชสวนตัว
และของสวนรวม
อยางประหยัด และ
เก็บรักษา ดูแล
อยางดี

ดีเยี่ยม(๓)
ใชเงิน ของใช
สวนตัว และของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา
เก็บรักษาดูแล
อยางดี มีเหตุผล
และไมเอาเปรียบ
ผูอื่น

๓๐

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมวางแผนการเรียน
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
และการใช
การทํางานและ
การใชชีวิตประจําวัน ชีวิตประจําวัน
บนพื้นฐานของ
ความรูขอมูลขาวสาร
๕.๒.๒ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดลอม
ยอมรับ และ
ปรับตัวเพื่ออยู
รวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข

ผาน (๑)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ
การเรียน

เกณฑการใหคะแนน

ดี (๒)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ
การเรียนและใชใน
ชีวิตประจําวัน

ดีเยี่ยม (๓)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ
การเรียนและใชใน
ชีวิตประจําวัน
และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมี
ความสุข

ระดับประถมศึกษา(ป. ๔–ป. ๖)

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดําเนินชีวติ อยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของตนเอง ใชเงินและของใช
เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช สวนตัวอยางไม
ประหยัด
ฯลฯ อยางประหยัด
คุมคาและเก็บรักษาดูแล
อยางดีรวมทั้งการใช
เวลาอยางเหมาะสม
๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของสวนรวม
อยางประหยัด คุมคาและ
เก็บรักษาดูแลอยางดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจ
ดวยความรอบคอบ มี
เหตุผล
๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอื่นและไม
ทําใหผูอื่นเดือดรอน
พรอมใหอภัย เมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด

ผาน (๑)
ใชทรัพยสินของตนเอง
และทรัพยากรของ
สวนรวมอยางประหยัด
และคุมคา

ดี (๒)
ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา เก็บ
รักษาดูแลอยางดี
มีเหตุผล และไมเอา
เปรียบผูอื่น

ดีเยี่ยม(๓)
ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา
รอบคอบ เก็บ
รักษาดูแลอยางดี
มีเหตุผล ไมเอา
เปรียบผูอื่น และ
ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน

๓๑

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวทีด่ ี ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมวางแผนการเรียน
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
การทํางานและการ และการใช
ชีวิตประจําวัน
ใชชีวิตประจําวัน
บนพื้นฐานของ
ความรูขอมูลขาวสาร
๕.๒.๒ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดลอม
ยอมรับ และปรับตัว
เพื่ออยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข

ผาน (๑)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอการเรียน
และการใช
ในชีวิตประจําวัน

ดี (๒)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ
การเรียนและการใช
ชีวิตประจําวัน รับรู
การเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชนและ
สภาพแวดลอม

เกณฑการใหคะแนน

ดีเยี่ยม(๓)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ
การเรียน และการใช
ชีวิตประจําวัน รับรู
การเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัว
ชุมชนและ
สภาพแวดลอม และ
อยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดําเนินชีวติ อยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของตนเอง ใชเงินและของใช
สวนตัวอยางไม
เชน เงิน สิ่งของ
ประหยัด
เครื่องใช ฯลฯ อยาง
ประหยัด คุมคาและเก็บ
รักษาดูแลอยางดี รวมทั้ง
การใชเวลาอยางเหมาะสม
๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของ
สวนรวมอยางประหยัด
คุมคาและเก็บรักษา
ดูแล อยางดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจ
ดวยความรอบคอบ
มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอื่นและ
ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
พรอมใหอภัย เมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด

ผาน (๑)
ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา
เก็บรักษาดูแลอยางดี
รอบคอบ มีเหตุผล

ดี (๒)
ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวม อยาง
ประหยัด คุมคา เก็บ
รักษาดูแลอยางดี
รอบคอบ มีเหตุผล
ไมเอาเปรียบผูอื่น และ
ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน

ดีเยี่ยม(๓)
ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวม อยาง
ประหยัด คุมคา
เก็บรักษาดูแล
อยางดี รอบคอบ
มีเหตุผล
ไมเอาเปรียบผูอื่น
ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน และให
อภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด

๓๒

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวทีด่ ี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พฤติกรรมบงชี้
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
การทํางานและการ
ใชชีวิตประจําวัน
บนพื้นฐานของ
ความรู ขอมูล
ขาวสาร
๕.๒.๒ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดลอม
ยอมรับ และ
ปรับตัวอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมี
ความสุข

ไมผาน (๐)
ไมวางแผนการเรียน
และการใช
ชีวิตประจําวัน

ผาน (๑)
ใช ความรู ขอมูล
ขาวสาร ในการวาง
แผนการเรียน
การทํางานและใช
ในชีวิตประจําวัน
รับรูการเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัว ชุมชน
และสภาพแวดลอม

เกณฑการใหคะแนน

ดี (๒)
ใช ความรู ขอมูล
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน
การทํางาน และใช
ในชีวิตประจําวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดลอม

ดีเยี่ยม(๓)
ใช ความรู ขอมูล
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน
การทํางานและใช
ในชีวิตประจําวัน
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม
สภาพแวดลอม
และปรับตัวอยู
รวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดําเนินชีวติ อยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของ ใชเงินและของใช
ตนเอง เชน เงิน สวนตัวอยางไม
สิ่งของ เครื่องใช ประหยัด
ฯลฯ อยาง
ประหยัด คุมคา
และเก็บรักษา
ดูแลอยางดี
รวมทั้งการใช
เวลาอยาง
เหมาะสม
๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา
และเก็บรักษา
ดูแลอยางดี

ผาน (๑)
ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวม อยาง
ประหยัด คุมคา เก็บ
รักษาดูแลอยางดี
รอบคอบ มีเหตุผล
ไมเอาเปรียบผูอื่น และ
ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน

ดี (๒)
ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวม อยาง
ประหยัด คุมคา
เก็บรักษาดูแลอยางดี
รอบคอบ มีเหตุผล
ไมเอาเปรียบผูอื่น ไม
ทําใหผูอื่นเดือดรอน
และใหอภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด

ดีเยี่ยม(๓)
ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวม อยาง
ประหยัด คุมคา
เก็บรักษาดูแล
อยางดี ตัดสินใจ
ดวยความรอบคอบ
มีเหตุผล
ไมเอาเปรียบผูอื่น
ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน ใหอภัย
เมื่อผูอื่นกระทํา
ผิดพลาด และเปน
แบบอยางที่ดี

๓๓

พฤติกรรมบงชี้
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจดวย
ความรอบคอบ
มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอื่น
และไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน พรอม
ใหอภัย เมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด

ไมผาน (๐)

ผาน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม(๓)

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวทีด่ ี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมวางแผนการเรียน
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
การทํางานและการ และการใช
ใชชีวิตประจําวัน ชีวิตประจําวัน
บนพื้นฐานของ
ความรู ขอมูล
ขาวสาร
๕.๒.๒ รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และ
สภาพแวดลอม
ยอมรับ และ
ปรับตัวเพื่ออยู
รวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข

ผาน (๑)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทํางานและการใชใน
ชีวิตประจําวัน และ
ยอมรับการปลี่ยน
แปลงของครอบครัว
ชุมชน สังคม และ
สภาพแวดลอม

ดี (๒)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทํางานและการใชใน
ชีวิตประจําวัน
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดลอม และ
ปรับตัวอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมี
ความสุข

ดีเยี่ยม (๓)
ใชความรู ขอมูล
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทํางานและการใช
ในชีวิตประจําวัน
รูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดลอม
และปรับตัวเพื่อ
อยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข

๓๔

ขอที่ ๖ มุงมั่นในการทํางาน
นิยาม
มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทําหนาที่การงาน ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ให
สําเร็จลุลวง ตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัด

๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
๖.๒ ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่
การงาน
๖.๒ ทํางานดวย ความเพียร
พยายาม และ อดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

๖.๑.๑
๖.๑.๒
๖.๑.๓
๖.๒.๑
๖.๒.๒
๖.๒.๓

พฤติกรรมบงชี้
เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง
ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ
ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ

๓๕

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๑ –ป. ๓)

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่การงาน
พฤติกรรมบงชี้
๖.๑.๑ เอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและ
รับผิดชอบ ในการ
ทํางานให สําเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ดวยตนเอง

ไมผาน (๐)
ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
การงาน

ผาน (๑)
ดี (๒)
เอาใจใสตอการปฏิบัติ ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
หนาที่ที่ไดรับ
ปฏิบตั ิหนาที่ที่
มอบหมาย
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ

ดีเยี่ยม(๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๖.๒.๑ ทุมเททํางานอดทน ไมขยัน อดทน
ไมยอทอตอปญหา ในการทํางาน
และอุปสรรคใน
การทํางาน
๖.๒.๒ พยายามแกปญหา
และอุปสรรคใน
การทํางานให
สําเร็จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

ผาน (๑)
ทํางานดวยความขยัน
เพื่อใหงานเสร็จตามที่
ไดรับมอบหมาย

ดี (๒)
ทํางานดวยความ
ขยัน และพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ดีเยี่ยม(๓)
ทํางานดวยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย และชื่น
ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

๓๖

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๔ –ป.๖)

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่การงาน
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
๖.๑.๑ เอาใจใสตอ
การปฏิบัติหนาที่ที่ การงาน
ไดรับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การทํางานให
สําเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ดวยตนเอง

ผาน (๑)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ

ดี (๒)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม(๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมขยัน อดทน
๖.๒.๑ ทุมเททํางาน
อดทน ไมยอทอ ในการทํางาน
ตอปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางาน
๖.๒.๒ พยายามแกปญหา
และอุปสรรคใน
การทํางานให
สําเร็จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

ผาน (๑)
ทํางานดวยความขยัน
และพยายามใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย

ดี (๒)
ทํางานดวยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย
และชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ทํางานดวยความ
ขยันอดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย ไมยอทอ
ตอปญหาใน
การทํางาน และ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

๓๗

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่การงาน
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
๖.๑.๑ เอาใจใสตอการ
การงาน
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การทํางานให
สําเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ดวยตนเอง

ผาน (๑)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
การทํางานใหดีขึ้น

ดี (๒)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม(๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นดวยตนเอง

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมขยัน อดทน
๖.๒.๑ ทุมเททํางาน
อดทน ไมยอทอ ในการทํางาน
ตอปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางาน
๖.๒.๒ พยายามแกปญหา
และอุปสรรคใน
การทํางานให
สําเร็จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

ผาน (๑)
ทํางานดวยความขยัน
อดทน และพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย และชื่นชม
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ

ดี (๒)
ทํางานดวยความขยัน
อดทน และพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย ไมยอทอ
ตอปญหาในการ
ทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ทํางานดวยความ
ขยันอดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาที่กําหนด
ไมยอทอตอปญหา
แกปญหาอุปสรรค
ในการทํางาน และ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

๓๘

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่การงาน
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
๖.๑.๑ เอาใจใสตอ
การปฏิบัติหนาที่ การงาน
ที่ไดรับ
มอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การทํางานให
สําเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ดวยตนเอง

ผาน (๑)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนา
การทํางานใหดีขึ้น

ดี (๒)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนา
การทํางานใหดีขึ้น
ดวยตนเอง

ดีเยี่ยม(๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นดวยตนเอง
และเปนแบบอยาง
ที่ดี

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมขยัน อดทน
๖.๒.๑ ทุมเททํางาน
อดทน ไมยอทอ ในการทํางาน
ตอปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางาน
๖.๒.๒ พยายามแกปญหา
และอุปสรรคใน
การทํางานให
สําเร็จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

ผาน (๑)
ทํางานดวยความขยัน
อดทน และพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย ไมยอทอ
ตอปญหาใน
การทํางาน และชื่น
ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

ดี (๒)
ทํางานดวยความขยัน
อดทน และพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมายภายในเวลา
ที่กําหนด ไมยอทอ
ตอปญหา แกปญหา
อุปสรรคในการ
ทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ทํางานดวยความ
ขยันอดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมายกอนเวลา
ที่กําหนด ไมยอทอ
ตอปญหา
แกปญหาอุปสรรค
ในการทํางาน และ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

๓๙

ขอที่ ๗ รักความเปนไทย
นิยาม
รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา
รวมอนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยใน
การสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการ
อนุรักษ สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความ
กตัญูกตเวที ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัด

๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ
กตัญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสือ่ สารไดอยางถูกตองเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาไทย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๗.๑ ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญู
กตเวที
๗.๒ เห็นคุณคาและ
ใชภาษาไทย
ในการสื่อสารได
อยางถูกตอง เหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ สืบทอด
ภูมิปญญาไทย

พฤติกรรมบงชี้
๗.๑.๑ แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ
๗.๑.๒ รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนําใหผูอื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๗.๒.๑ ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนํา ใหผูอื่นเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยที่ถูกตอง

๗.๓.๑ นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต
๗.๓.๒ รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย

๔๐

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓)

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมมีสัมมาคารวะตอ
๗.๑.๑ แตงกายและมี
ผูใหญ
มารยาทงดงาม
แบบไทย มีสัมมา
คารวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมี
พระคุณ
๗.๑.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนําให
ผูอื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย

ผาน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม(๓)

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ และแตง
กายแบบไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ และ
แตงกายแบบไทย
เขารวมในกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๗.๒.๑ ใชภาษาไทยและ ไมสนใจใชภาษาไทย
อยางถูกตอง
เลขไทยในการ
สื่อสารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนํา
ใหผูอื่นเห็นคุณคา
ของการใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง

ผาน (๑)
ดี (๒)
ใชภาษาไทย และ
ใชภาษาไทย เลข
เลขไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร
และบอกใหผูอื่นใช
ได
ภาษาไทยที่ถูกตอง

ดีเยี่ยม(๓)
เปนแบบอยางที่ดี
ในการใช
ภาษาไทย เลขไทย
ในการสื่อสารและ
บอกใหผูอื่นใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง

๔๑

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ สืบทอด ภูมิปญญาไทย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๗.๓.๑ นําภูมิปญญาไทย ไมสนใจภูมิปญญา
มาใชใหเหมาะสม ไทย
ในวิถีชีวิต
๗.๓.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนํา มีสวนรวม
ในการสืบทอด
ภูมิปญญาไทย

ผาน (๑)
ดี (๒)
บอกชื่อภูมิปญญาไทย บอกชื่อภูมิปญญา
ที่ใชในทองถิ่นของตน ไทย ทีใ่ ชในทองถิ่น
ของตน และเขา
ได
รวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทย

เกณฑการใหคะแนน

ดีเยี่ยม(๓)
บอกชื่อภูมิปญญา
ไทยที่ใชใน
ทองถิ่นของตน
เขารวม และ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพื่อนเขารวม
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทย

ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖)

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมมีสัมมาคารวะตอ
๗.๑.๑ แตงกายและมี
ผูใหญ
มารยาทงดงาม
แบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ
๗.๑.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนําให
ผูอื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย

ผาน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม(๓)

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย มี
สัมมาคารวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
และแตงกายแบบไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ และแตง
กายแบบไทย เขา
รวมหรือมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ และแตง
กายแบบไทย เขา
รวมหรือมีสวน
รวมในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย ชักชวน
แนะนําเพื่อนให
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย

๔๒

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
พฤติกรรมบงชี้
๗.๒.๑ ใชภาษาไทยและ
เลขไทยในการ
สื่อสารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
๗.๒.๒ แนะนําใหผูอื่น
เห็นคุณคาในการ
ใชภาษาไทยที่
ถูกตอง

ไมผาน (๐)
ไมสนใจใชภาษาไทย
อยางถูกตอง

ผาน (๑)
ใชภาษาไทย เลขไทย
ในการสื่อสาร และ
แนะนําใหผูอื่นใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง

ดี (๒)
ใชภาษาไทย
เลขไทย ในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนําใหผูอื่นใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง

ดีเยี่ยม(๓)
ใชภาษาไทย
เลขไทยในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนําใหผูอื่นใช
ภาษาไทย ที่
ถูกตองเปนประจํา
เปนแบบอยางที่ดี
ดานการใช
ภาษาไทย

ผาน (๑)
บอกชื่อภูมิปญญาไทย
ที่ใชในทองถิ่น และ
เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับภูมิปญญา
ไทย

ดี (๒)
บอกชื่อภูมิปญญา
ไทยที่ใชในทองถิ่น
เขารวม และชักชวน
คนในครอบครัว
หรือเพื่อนเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับภูมิปญญาไทย

ดีเยี่ยม(๓)
บอกชื่อภูมิปญญา
ไทยในทองถิ่น
เขารวมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน
และบุคคลอื่น ๆ
เขารวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทย
และใชภูมิปญญา
ไทยใน
ชีวิตประจําวัน

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ สืบทอด ภูมิปญญาไทย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๗.๓.๑ นําภูมิปญญาไทย ไมสนใจภูมิปญญาไทย
มาใชใหเหมาะสม
ในวิถีชีวิต
๗.๓.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนํามีสวน
รวมในการสืบ
ทอดภูมิปญญา
ไทย

๔๓

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (๐)

ไมมีสัมมาคารวะตอ
๗.๑.๑ แตงกายและมี
ผูใหญ
มารยาทงดงาม
แบบไทย มีสัมมา
คารวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมี
พระคุณ
๗.๑.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย

ผาน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม(๓)

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ และแตง
กายแบบไทย เขา
รวมหรือมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ และแตงกาย

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ แตงกาย
แบบไทยดวยความ
ภาคภูมิใจ เขารวม
หรือมีสวนรวม ใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย ชักชวน
แนะนําเพื่อนและ
คนอื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย

แบบไทยดวยความ
ภาคภูมิใจ เขารวม
หรือมีสวนรวม ใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

๗.๑.๓ ชักชวน แนะนํา
ใหผูอื่นปฏิบัติ
ตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๗.๒.๑ ใชภาษาไทยและ ไมสนใจใชภาษาไทย
อยางถูกตอง
เลขไทยในการ
สื่อสารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนํา
ใหผูอื่นเห็นคุณคา
ของการใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง

ผาน (๑)
ใชภาษาไทย
เลขไทย ในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนําใหผูอื่นใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง

ดี (๒)
ใชภาษาไทย
เลขไทยในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนํา ชักชวนให
ผูอื่นใชภาษาไทยที่
ถูกตอง

ดีเยี่ยม(๓)
ใชภาษาไทย
เลขไทยในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนํา ชักชวน
ใหผูอื่นใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง
เปนประจํา เปน
แบบอยางที่ดีดาน
การใชภาษาไทย

๔๔

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ สืบทอด ภูมิปญญาไทย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๗.๓.๑ นําภูมิปญญาไทย ไมสนใจภูมิปญญาไทย
มาใชใหเหมาะสม
ในวิถีชีวิต
๗.๓.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับภูมิ
ปญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนํา
มีสวนรวม ในการ
สืบทอด
ภูมิปญญาไทย

ผาน (๑)
สืบคนภูมิปญญาไทย
ที่ใชในทองถิ่น
เขารวม และชักชวน
คนในครอบครัวหรือ
เพื่อนเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับภูมิปญญาไทย
และใชภูมิปญญาไทย
ในชีวิตประจําวัน

เกณฑการใหคะแนน

ดี (๒)
สืบคนภูมิปญญาไทย
ที่มีอยูในทองถิ่น เขา
รวมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน
และผูอื่นเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับภูมิปญญาไทย ใช
และแนะนําใหเพื่อน
ใชภูมิปญญาไทยใน
ชีวิตประจําวัน

ดีเยี่ยม(๓)
สืบคนภูมิปญญา
ไทย เขารวมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน
และผูอื่นเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับภูมิปญญาไทย
ใชและแนะนํา
ใหเพื่อนใช
ภูมิปญญาไทย
ในชีวิตประจําวัน
และมีสวนรวมใน
การสืบทอด
ภูมิปญญาไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมมีสัมมาคารวะ
๗.๑.๑ แตงกายและมี
ตอผูใหญ
มารยาทงดงาม
แบบไทย มีสัมมา
คารวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมี
พระคุณ
๗.๑.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนํา
ใหผูอื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ผาน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม(๓)

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ และแตง
กายแบบไทย
เขารวมหรือมีสวน
รวม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ แตงกาย
แบบไทยดวยความ
ภาคภูมิใจ เขารวม
และมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาท
แบบไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ แตงกายแบบไทย
ดวยความภาคภูมิใจ เขา
รวมและมีสวนรวม ใน
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ชักชวน
แนะนําผูอื่นและ เปนผูนํา
หรือแกนนําในการปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

๔๕

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๗.๒.๑ ใชภาษาไทยและ ไมสนใจใชภาษาไทย
อยางถูกตอง
เลขไทย
ในการสื่อสาร
ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนํา
ใหผูอื่นเห็นคุณคา
ของการใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง

ผาน (๑)
ใชภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสารได
ถูกตองเหมาะสม
และแนะนํา ชักชวน
ใหผูอื่นใชภาษาไทย
ที่ถูกตอง

ดี (๒)
ใชภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสารได
ถูกตองเหมาะสม
และแนะนํา ชักชวน
ใหผูอื่นเห็นคุณคาใน
การใชภาษาไทยที่
ถูกตอง

ดีเยี่ยม(๓)
ใชภาษาไทย
เลขไทยในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม แนะนํา
ชักชวนใหผูอื่น
เห็นคุณคาในการ
ใชภาษาไทยที่
ถูกตองเปนประจํา
เปนแบบอยางที่ดี
ดานการใช
ภาษาไทย

ผาน (๑)
สืบคนภูมิปญญาไทย
ที่มีอยูในทองถิ่น เขา
รวมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน
และผูอื่นเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับภูมิปญญาไทย
ใชและแนะนําให
เพื่อนใชภูมิปญญา
ไทยใน
ชีวิตประจําวัน

ดี (๒)
สืบคนภูมิปญญาไทย
ที่มีอยูในทองถิ่น เขา
รวมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพือ่ น
และผูอื่นเขารวม
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ
กับ ภูมิปญญาไทย
ใชและแนะนําให
เพื่อนใชภูมิปญญา
ไทยในชีวิตประจําวัน
และมีสวนรวมในการ
สืบทอดภูมิปญญา
ไทย

ดีเยี่ยม(๓)
สืบคนภูมิปญญา
ไทยที่มีอยูใน
ทองถิ่น เขารวม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน
และผูอื่นเขารวม
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ ภูมิ
ปญญาไทย ใช
และแนะนําให
ผูอื่นใชภูมิปญญา
ไทยใน
ชีวิตประจําวัน
และมีสวนรวมใน
การสืบทอดและ
เผยแพร
ภูมิปญญาไทย

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ สืบทอด ภูมิปญญาไทย
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
๗.๓.๑ นําภูมิปญญาไทย ไมสนใจภูมิปญญาไทย
มาใชใหเหมาะสม
ในวิถีชีวิต
๗.๓.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนํา
มีสวนรวม ในการ
สืบทอด
ภูมิปญญาไทย

๔๖

ขอที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือ
สถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดย
ไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุข
ส ว นตนเพื่ อทํ าประโยชนแ ก สว นรวม เขา ใจ เห็น ใจผูที่มีค วามเดือ ดรอน อาสาชว ยเหลือสั งคม
อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม
ใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัด

๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน
๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความ ๘.๑.๑ ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ
๘.๑.๒ อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
เต็มใจโดย ไมหวัง
โดยไมหวังผลตอบแทน
ผลตอบแทน
๘.๑.๓ แบงปนสิ่งของ ทรัพยสินและอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือ
สรางความสุขใหกับผูอื่น
๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปน ๘.๒.๑ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ประโยชนตอโรงเรียน
๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของสวนรวม ตาม
ชุมชน และสังคม
สถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน

๔๗

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป. ๑ – ป.๓)

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมชวยเหลือพอแม
๘.๑.๑ ชวยพอแม
ผูปกครอง ครูทํางาน ผูปกครอง และครู
ดวยความเต็มใจ
๘.๑.๒ อาสาทํางานให
ผูอื่นดวยกําลังกาย
กําลังใจ และกําลัง
สติปญญาดวยความ
สมัครใจ
๘.๑.๓ แบงปนสิ่งของ
ทรัพยสินและอื่นๆ
และชวยแกปญหา
หรือสรางความสุข
ใหกับผูอื่น

ผาน (๑)
ชวยพอแม ผูปกครอง
และครูทํางานดวย
ความเต็มใจ

ดี (๒)
ชวยพอแม
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสา
ทํางานใหผูอื่นดวย
ความเต็มใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ชวยพอแม
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสา
ทํางาน และ
แบงปนสิ่งของให
ผูอื่นดวย ความ
เต็มใจ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
สาธารณสมบัติ และ
สิ่งแวดลอมดวย
ความเต็มใจ
๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหาหรือ
รวมสรางสิ่งที่ดี
งามของสวนรวม
ตามสถานการณที่
เกิดขึ้นดวยความ
กระตือรือรน

ไมผาน (๐)
ไมสนใจดูแลรักษา
ทรัพยสมบัติและ
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน

ผาน (๑)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ และ
สิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียน

ดี (๒)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ และ
สิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียน
และเขารวม
กิจกรรมของ
โรงเรียน

ดีเยี่ยม(๓)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติและ
สิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียน
และเขารวม
กิจกรรมของ
โรงเรียนดวย
ความเต็มใจ

๔๘

เกณฑการใหคะแนน

ระดับประถมศึกษา(ป. ๔ – ป.๖)

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมชวยเหลือพอแม
๘.๑.๑ ชวยพอแม
ผูปกครอง และครู
ผูปกครอง ครู
ทํางานดวย
ความเต็มใจ
๘.๑.๒ อาสาทํางานให
ผูอื่นดวยกําลังกาย
กําลังใจ และกําลัง
สติปญญา ดวย
ความสมัครใจ
๘.๑.๓ แบงปนสิ่งของ
ทรัพยสินและอื่นๆ
และชวยแกปญหา
หรือสรางความสุข
ใหกับผูอื่น

ผาน (๑)
ชวยพอแม ผูปกครอง
และครูทํางาน
อาสาทํางานใหผูอื่น
ดวยความเต็มใจ

ดี (๒)
ชวยพอแม
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสา
ทํางาน และแบงปน
สิ่งของใหผูอื่นดวย
ความเต็มใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ชวยพอแม
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสา
ทํางาน ชวยคิด
ชวยทํา และ
แบงปนสิ่งของ
ใหผูอื่นดวย
ความเต็มใจ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
สาธารณสมบัติ และ
สิ่งแวดลอม ดวย
ความเต็มใจ
๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหาหรือ
รวมสรางสิ่งที่ดี
งามของสวนรวม
ตามสถานการณที่
เกิดขึ้นดวยความ
กระตือรือรน

ไมผาน (๐)
ไมสนใจดูแลรักษา
ทรัพยสมบัติและ
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน

ผาน (๑)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียน

ดี (๒)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน และเขา
รวมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน ชุมชน
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ

๔๙

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมชวยเหลือพอแม
๘.๑.๑ ชวยพอแม
ผูปกครองและครู ผูปกครอง และครู
ทํางานดวย
ความเต็มใจ
๘.๑.๒ อาสาทํางานให
ผูอื่นดวยกําลังกาย
กําลังใจ และกําลัง
สติปญญา ดวย
ความสมัครใจ
๘.๑.๓ แบงปนสิ่งของ
ทรัพยสินและอื่นๆ
และชวยแกปญหา
หรือสรางความสุข
ใหกับผูอื่น

ผาน (๑)
ชวยพอแม ผูปกครอง
และครูทํางาน
อาสาทํางาน และ
แบงปนสิ่งของให
ผูอื่นดวยความเต็มใจ

ดี (๒)
ชวยพอแม ผูปกครอง
และครูทํางาน อาสา
ทํางาน ชวยคิด
ชวยทํา และแบงปน
สิ่งของใหผูอื่นดวย
ความเต็มใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ชวยพอแม
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสา
ทํางาน ชวยคิด
ชวยทํา แบงปน
สิ่งของ และชวย
แกปญหาใหผูอื่น
ดวยความเต็มใจ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
สาธารณสมบัติ
และสิ่งแวดลอม
ดวยความเต็มใจ
๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหา หรือ
รวมสรางสิ่งที่ดี
งามของสวนรวม
ตามสถานการณที่
เกิด ขึ้นดวยความ
กระตือรือรน

ไมผาน (๐)
ไมสนใจดูแลรักษา
ทรัพยสมบัติและ
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน

ผาน (๑)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน และเขา
รวมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ

ดี (๒)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน ชุมชน และ
เขารวมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน ชุมชน
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนและ
ชุมชนดวย
ความเต็มใจ

๕๐

เกณฑการใหคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ไมชวยเหลือพอแม
๘.๑.๑ ชวยพอแม
ผูปกครอง และครู
ผูปกครอง ครู
ทํางานดวย
ความเต็มใจ
๘.๑.๒ อาสาทํางานให
ผูอื่นดวยกําลังกาย
กําลังใจ และกําลัง
สติปญญาดวย
ความเต็มใจ
๘.๑.๓ แบงปนสิ่งของ
ทรัพยสินและ
อื่นๆ และชวย
แกปญหาหรือ
สรางความสุข
ใหกับผูอื่น

ผาน (๑)
ชวยพอแม ผูปกครอง
และครูทํางาน อาสา
ทํางาน ชวยคิด ชวยทํา
และแบงปนสิ่งของให
ผูอื่นดวยความเต็มใจ

ดี (๒)
ชวยพอแม ผูปกครอง
และครูทํางาน อาสา
ทํางาน ชวยคิด ชวยทํา
แบงปนสิ่งของ
ทรัพยสิน และ อื่น ๆ
และชวยแกปญหาให
ผูอื่นดวยความเต็มใจ

ดีเยี่ยม(๓)
ชวยพอแม
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสาทํางาน
ชวยคิด ชวยทํา
แบงปนสิ่งของ
ทรัพยสิน และอื่นๆ
และเต็มใจชวย
แกปญหาหรือสราง
ความสุขใหแกผูอื่น
โดยไมหวัง
ผลตอบแทน
เปนแบบอยางที่ดี

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
พฤติกรรมบงชี้
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
สาธารณสมบัติ
และสิ่งแวดลอม
ดวยความเต็มใจ
๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหาหรือ
รวมสรางสิ่งที่
ดีงามของสวนรวม
ตามสถานการณที่
เกิดขึ้น

ไมผาน (๐)
ไมสนใจดูแลรักษา
ทรัพยสมบัติและ
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน

ผาน (๑)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน ชุมชน และ
เขารวมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ

ดี (๒)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน ชุมชน และ
เขารวมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนและ
ชุมชน หรือรวม
กิจกรรมเพื่อ
แกปญหาหรือรวม
สรางสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณที่เกิดขึ้น

ดีเยี่ยม(๓)
ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน
โรงเรียน ชุมชน และ
เปนผูนํา หรือเขารวม
กิจกรรม เพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียน ชุมชน
และรวมกิจกรรมเพื่อ
แกปญหาหรือรวม
สรางสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณที่เกิดขึ้น

๕๑

ตอนที่ ๒
การดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

๕๒

๕๓

บทที่ ๑
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกลาวไวใน มาตราที่ ๒๓ ๒๔ และ ๒๖ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุปไดวา ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรูตองบูรณาการความรูดานตาง ๆ เชน
ความรู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ภูมิปญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยตองผสมผสาน
สาระความรูเหลานั้นใหไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา และใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณา
พั ฒ นาการของผู เ รี ย น ความประพฤติ การสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย น การร ว มกิ จ กรรมและ
การทดสอบ ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแตละระดับและรูปแบบ
การศึกษา (สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕: ๑๓-๑๕)
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู
มุงมั่นขยายโอกาสทางการศึกษา ใหเยาวชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางกวางขวางและทั่วถึง
โดยคํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งรอบด า น ครอบคลุ ม ทั้ ง ด า นพฤติ ก รรม จิ ต ใจ และป ญ ญา
นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังไดสงเสริมและสรางความ
ตระหนักใหผูเรียนมีจิตสํานึกในคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี และ
วิถีประชาธิปไตย

๒. ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน อันเปน
คุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (กลุมสงเสริมการเรียนการสอน
และประเมินผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๘: ๒) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคไว ๘ ประการ ไดแกi
รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความ
เปนไทย มีจิตสาธารณะ

๕๔

๓. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนคุณลักษณะภายในของบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับสังคม
อารมณ ความรูสึก ที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมตามที่สังคมตองการ ประกอบดวย คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม ซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ
เลือกใชแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคไดอยางหลากหลาย ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
๓.๑ ทฤษฎีพัฒนาการทางการรูการคิดของเพียเจย
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (๒๕๕๑ : ๑๕ - ๑๘) ได
สรุปวา สติปญญา หรือ ความสามารถในการรูคิดเปนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจาก
ผูมีคุณธรรมจริยธรรมสูง มักเปนผูที่สามารถคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ และสามารถคาดการณเกี่ยวกับ
สาเหตุและผลของการกระทําได นักวิชาการทางจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการรู การคิด
คือ Jean Piaget ไดเสนอพัฒนาการทางการรูการคิดไว ๔ ขั้นตอน ไดแก
๓.๑.๑ ขั้นระยะการเคลื่อนไหวสัมผัส (the sensorimotor stage ) เปนชวงของ
เด็ก แรกเกิ ด ถึง อายุ ๒ ขวบ จะมี พั ฒ นาการที่ เ กี่ ย วข อ งกับ ความคงที่ ข องวั ต ถุ โดยจะเริ่ มรับ รูว า
วัตถุที่หายไปจากสายตาของตนยังคงเปนวัตถุเดิมและไมไดหายไปไหน เชน เมื่อเอากระดาษมาคั่นของ
เลนที่เด็กกําลังเลนอยู เด็กจะปดกระดาษเพื่อหาของเลน แสดงวาเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับการคงอยู
ของวัตถุ ในชวงนี้จะเกิดกระบวนการ ๒ ประเภท คือ
๑) การดูดซึม( assimilation ) เปนการรับรูเขาสูโครงสรางเดิมและเขาสู
ระบบเดิม เปนการปรับสภาพแวดลอมใหเขากับการรูคิดของตน และปฏิเสธสิ่งที่ไมเขากับการรูคิดของตน
๒) การปรับเปลี่ยน (accommodation ) เปนการปรับความคิดหรือ
ปรับตัว ใหเขากับสภาพแวดลอมใหม เกิดการยอมรับประสบการณใหม กระบวนการทั้งสองจะทําให
บุคคลเกิดความสมดุล (equilibration)
๓.๑.๒ ขั้นกอนปฏิบัติการ (the preoperational stage) เปนชวงของเด็กอายุ ๒๗ ขวบโดยแบงเปน ๒ สวน
๑) สวนแรกปรากฏในเด็กอายุ ๒-๔ ขวบ เด็กจะมีพัฒนาการทางสรีระ
มากขึ้นและสามารถสํารวจสภาพแวดลอมไดมากขึ้น เรียนรูคําและพฤติกรรมใหมๆ แตมีความคิด
และพฤติกรรมที่เดน คือ ยึดตนเองเปนศูนยกลาง (egocentric) เด็กเชื่อวาสิ่งที่ตนเห็น ตนเขาใจนั้น
คนอื่น ๆ ก็จะเห็นและเขาใจอยางที่ตนเห็นและตนเขาใจ ในชวงนี้เด็กจะมีการเลียนแบบผูปกครองมาก
ไมวาจะเปนคําพูด ทาทาง กิริยามารยาทและพฤติกรรม

๕๕

ในชวงกระบวนการ assimilation เปนกระบวนการที่ใชมาก โดยเมื่อเด็ก
เล น เด็ ก จะเข า ใจสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ อ ยู ร อบข า งมากขึ้ น รวมทั้ ง กระบวนการ accommodation เช น การ
เลียนแบบจะชวยพัฒนาสติปญญาของเด็กจากการเรียนรูทางสังคม
๒) ส ว นที่ ส องปรากฏในเด็ ก อายุ ๔-๗ ขวบ เป น ขั้ น ความคิ ด
แบบอัตสัมฤทธิ์ (initiative thought) เด็กจะลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง จากการเรียนรู
สิ่งแวดลอม เด็กอาจยังแยกไมออกระหวางความเพอฝนหรือนิทานกับความเปนจริง ชวงนี้พัฒนาการ
ทางความคิดเริ่มมีมากขึ้น
๓.๑.๓ ขั้นปฏิบัติการแบบรูปธรรม (the stage of concrete operations) ปรากฏ
ในเด็กอายุ ๕ - ๑๐ ขวบ มีความคิดที่จัดเปนระบบมากขึ้น สามารถคิดทวนกลับและมีสังกัปในเชิง
ของมวลสาร ปริมาตร และน้ําหนัก
๓.๑.๔ ขั้นปฏิบัติการแบบระบบ (the stage of formal operations) เปน
ความสามารถในการคิดแบบสมมติและการคิดเปนเหตุเปนผล โดยมีลักษณะระบบคิดเปน ๓ ประการคือ
๑) การสรางการทวนกลับความคิดเกี่ยวกับความจริงกับความเปนไปได
(thinking in possibilities ) ผูมีความสามารถในการคิดขั้นนี้ จะสามารถคิดสลับไปมาระหวางความจริง
กับความเปนไปได ซึ่งเปนความคิดสมมติ ผูที่มีพัฒนาการในขั้นนี้จะสามารถคิดในเชิงนามธรรมได
๒) ความคิ ด แบบตั้ ง สมมติ ฐ านจากหลั ก ที่ ก ว า งกว า (hypotheticaldeductive thinking) ผูที่คิดในเชิงนามธรรมไดจะสามารถตั้งสมมติฐานได แลวตรวจสอบสมมติฐาน
ดวยการทําวิจัย
๓) การคิดถึงการคิด (thinking about thinking) ผูที่คิดในขั้นนามธรรม
แบบระบบขั้นนี้จะสามารถคิดถึงความหมายความสําคัญ คิดวิเคราะห และหาเหตุผลประกอบการคิด
หรือการจินตนาการของตนเอง ซึ่งเปนการสํารวจความคิดและการวิจารณตนเองได
๓.๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก
โคลเบิรก ยึดถือ ทฤษฎีพัฒนาการทางการรูการคิด ของเพียเจต (Piaget) เปน
หลักในการวัดพัฒนาการทางจริยธรรม และถือวาพัฒนาการทางจริยธรรมเปนผลของพัฒนาการทาง
ปญญา ซึ่งสรุปไดดังนี้ (พิศเพลิน เขียวหวาน และคณะ, ๒๕๔๖ : ๓ - ๕)
เด็กวัยแรกเกิด - ๓ ขวบ ปญญาความคิดอยูในขั้นต่ําเกินกวาที่จะเขาใจความถูก
ผิดของการกระทํา เมื่อยางเขาสูระยะที่ ๒ อายุ ๒ - ๗ ป เริ่มที่จะเขาใจเกี่ยวกับความถูกผิดของการ
กระทํา เมื่อยางเขาสูระยะที่ ๓ อายุ ๗ - ๑๒ ป เด็กสามารถคิดตามหลักเหตุผลได แตจํากัดอยูใน
ขอบเขตของสิ่งที่เปนรูปธรรม เชน จัดประเภทใหเปนระบบได และเขาใจความสัมพันธระหวาง
ลักษณะตาง ๆ ของสิ่งที่เปนรูปธรรมได เมื่อความคิดของเด็กในระยะที่ ๒ และ ๓ ยังจํากัดอยูใน
ขอบเขตของการนึกคิดเอาเองและการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เปนรูปธรรม ความคิดเกี่ยวกับความถูก-ผิดจึง

๕๖

จํากัดอยูในขอบเขตของสิ่งที่เปนรูปธรรมเทานั้น ไมสามารถเขาใจกฎเกณฑของสังคมอยางเปนระบบ
โคลเบิรกจัดอยูในระดับที่ ๑ คือ ระดับกอนกฎเกณฑสังคม (preconventional level)
ผูที่สามารถคิดในเชิงเหตุผลนามธรรมได เปนผูที่มีอายุประมาณ ๑๒ ปขึ้นไป
สามารถเขาใจบทบาทของบุคคล และความสัมพันธระหวางบุคคลตาง ๆ ในสังคมอยางเปนระบบ
จะตัดสินความถูกผิดของการกระทําของบุคคลตาง ๆ ตามกฎเกณฑของสังคมไทย ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความถูกผิดในทํานองนี้จัดอยูในระดับที่ ๒ คือ ระดับกฎเกณฑสังคม (conventional morality)
สําหรับผูที่สามารถคิดเชิงตรรกไดเปนอยางดีอาจจะพัฒนาการรับรูของตนเอง
ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปอี ก อยู ใ นระดั บ ที่ ๓ คื อ ระดั บ สู ง กว า กฎเกณฑ สั ง คม (postconventional
morality) ซึ่งสามารถตัดสินความถูกตองเหมาะสมตามกฎเกณฑตางๆ ของสังคม แลวไตรตรองดวย
ตนเองวาถูกตอง ผูที่สามารถตัดสินความถูกตองของการกระทําในระดับสูงนี้ตองอาศัยปญญาความคิด
ระดับสูง และเปน ผูที่ชางคิดชางสังเกต ผูที่จะวิพากษกฎเกณฑตาง ๆได ตองใช เวลาอีกหลายป
จากเริ่มวัยรุนจนกระทั่งอายุอยางนอย ๒๐ ปจึงจะทําได
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก แบงระดับพัฒนาการออกเปน
๓ ระดับ คื อ ระดับที่ ๑ กอนกฎเกณฑสังคม ระดับที่ ๒ กฎเกณฑสังคม และระดับที่ ๓ สูง กว า
กฎเกณฑสังคม ในแตละระดับ โคลเบิรกยังแบงพัฒนาการออกเปน ๒ ขั้น รวมเปน ๖ ขั้น เรียง
ตามลําดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ : กอนกฎเกณฑสังคม (preconventional level)
ขั้นที่ ๑ การลงโทษและการเชื่อฟง (punishment – obedience orientation)
ก. สิ่งที่ถูก
- ตองเชื่อฟง ไมฝาผืนกฎเกณฑที่มีการลงโทษ
- ไมทําความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ข. เหตุผล
- เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
ขั้ น ที่ ๒ เอกบุ ค คลนิ ย ม การตอบสนองความต อ งการ และการชํ า ระ
แลกเปลี่ยน (instrumental relativist orientation)
ก. สิ่งที่ถูก
- ทําตามกฎเกณฑเพื่อเกิดประโยชนแกตนเองในปจจุบัน
- ทุกคนทําในสิ่งที่ตอบสนองความตองการของตน
- ความยุติธรรมในการชําระแลกเปลี่ยน
ข. เหตุผล
- การตอบสนองความตองการของตนจําเปนตองคํานึงถึงความ
ตองการของผูอื่นดวย
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ระดับที่ ๒ กฎเกณฑสังคม (conventional morality)
ขั้นที่ ๓ ความคาดหวังทางสังคม ความสัมพันธ และการคลอยตาม (good
boy – nice girl orientation)
ก. สิ่งที่ถูก
- กระทําในสิ่งที่สังคมคาดหวัง
- มีความปรารถนาดีและอาทรตอผูอื่น
- ความไววางใจ ความภักดี ความเคารพ และความกตัญู
ข. เหตุผล
- ตองการเปนคนดีในทรรศนะของตนและของบุคคลตาง ๆ
ในสังคม
- ตองการรักษากฎเกณฑตาง ๆ ทางสังคมเพื่อรักษาพฤติกรรม
ดีงามตาง ๆ ใหคงอยู
ขั้นที่ ๔ ระบบสังคมและมโนธรรม (law and order orientation)
ก. สิ่งที่ถูก
- การปฏิบัติตามหนาที่ของตน
- กฎหมายตองเปนกฎหมาย ยกเวนในกรณีที่ขัดกับหนาที่
ทางสังคมอื่น ๆ
- การบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม กลุม หรือสถาบัน
ข. เหตุผล
- เพื่อใหสถาบันตาง ๆ ของสังคมดํารงอยูตอไป
- รักษาระบบสังคมใหคงอยู ไมพังทลาย
ระดั บ ที่ ๓ สู ง กว า กฎเกณฑ สั ง คม หรื อ ตามหลั ก การ(postconventional
morality or principled level)
ขั้นที่ ๕ สัญญาสังคมหรืออรรถประโยชนและสิทธิสวนบุคคล (social
contract orientation)
ก. สิ่งที่ถูก
- การเขาใจวาบุคคลในสังคมตางมีคานิยมและความเห็นตางกัน
- การเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ ในสังคมวาเกิดจากการตกลงกัน
ของบุคคลในสังคม
- การปฏิบัติตามสัญญาสังคม
ข. เหตุผล
- เพื่อประโยชนและเพื่อพิทักษสิทธิของทุกคนในสังคม
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- ความรูสึกผูกพันตอสัญญาสังคมกับบุคคลตาง ๆ
ขั้นที่ ๖ หลักการจริยธรรมสากล (universal ethical principle orientation)
ก. สิ่งที่ถูก
- ทําตามหลักการทางจริยธรรมที่ตนเลือกเอง
- กฎหมายและสัญญาสังคมที่ถูกตองควรเปนไปตามหลักการ
เหลานี้
- เมื่อกฎหมายขัดกับหลักการเหลานี้ จะตองทําตามหลักการ
- หลักการที่ถูกตองคือ หลักการสากลเกี่ยวกับความยุติธรรม
ซึ่งไดแก ความเสมอภาคในสิทธิของมนุษย และการเคารพ
ในศักดิ์ศรีของมนุษย
ข. เหตุผล
- หลักการจริยธรรมสากลเปนสิ่งที่ถูกตองตามหลักเหตุผล
การเกิดจริยธรรมตามทรรศนะของโคลเบิรกนั้น จริยธรรมหรือความเขาใจเกี่ยวกับ
ความถูกผิด มิไดเกิดจากการเรียนรู มิไดเกิดจากสังคมแวดลอม แตเกิดจากการคิดไตรตรองตาม
เหตุผลของ แตละบุคคล พัฒนาการของจริยธรรมเปนผลของการสังเกต และการคิดไตรตรองของ
บุค คล ผู ที่ ไ ม ช อบสั ง เกตหรื อไม ช อบที่ จ ะคิ ด ไตร ต รอง พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมก็ ไ ม เ กิ ด แม ว า
พัฒนาการทางปญญาไดเขาสูขั้นสูงแลวก็ตาม ซึ่งโคลเบิรกเชื่อวา พัฒนาการเกิดเปนขั้นๆ จากขั้นหนึ่ง
ไปสูอีกขั้นหนึ่งตามลําดับอยางแนนอนตายตัว (invariant) ดังนั้นจริยธรรมจึงพัฒนาเปนขั้นๆจากขั้น
ต่ํากวาไปสูขั้นสูงกวาทีละขั้น ไมมีการขามขั้น ไมมีการสลับขั้น และไมวาบุคคลจะเติบโตในสังคม
ใดหรือนับถือศาสนาใด ยอมมีลําดับขั้นการพัฒนาของจริยธรรมที่เหมือนๆ กัน เรียกชื่อวาทฤษฎี
พัฒนาการเชิงโครงสราง (structural development theory) และทฤษฎีพัฒนาการทางปญญา
(cognitive development theory)
๓.๓ ทฤษฎีทางดานจิตพิสัยของ แครธโวลและคณะ
แครธโวลและคณะ (Krathwohl, Bloom and Masia) ไดลําดับการเกิดลักษณะ
นิสัยของบุคคล เปน ๕ ขั้น ดังนี้ (กลุมสงเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล, ๒๕๔๘: ๔-๖)
๓.๓.๑ ขั้น รับรู (receiving) เปนการพัฒนาขั้นแรกสุด ขั้ นนี้บุคคลจะมี
ความรูสึกรับรูตอสิ่งเราที่มากระทบตอประสาทสัมผัสของเขา ซึ่งแบงเปน ๓ ขั้นยอย คือ
๑) ขั้นรูตัว ไดแก การสังเกต รับรูความแตกตางของสิ่งเรา
๒) ขั้นตั้งใจรับ ไดแก การมีความตั้งใจฝกใฝตอสิ่งเราเฉพาะอยาง
เริ่มสะสมความรูหรือประสบการณในสิ่งเราเฉพาะอยางนั้นแลวจึงยอมรับ
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๓) ขั้นการเลือกสรรสิ่งที่รับรู ไดแก การเลือกรับเฉพาะอยาง เชน
สนใจอานเฉพาะบางเรื่อง สนใจตอบคําถามเฉพาะบางคําถาม
๓.๓.๒ ขั้นตอบสนอง (responding) เปนการพัฒนาการที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ใน
ขั้นนี้บุคคลไมเพียงรับรูสิ่งเราเทานั้น แตจะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา ๓ ลักษณะ คือ
๑) ขั้ น เต็ มใจตอบสนอง เปนการยินยอมปฏิบัติตามหลั ก การหรื อ
กฎเกณฑและยอมรับในสิ่งที่รับรูมา
๒) ขั้ น ตั้ ง ใจตอบสนอง เป น ขั้ น ที่ บุ ค คลเริ่ ม อาสาที่ จ ะเข า ร ว ม
ปฏิบัติการกับผูอื่น และอาจมีการพยายามหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติในสิ่งที่ขัดกับสิ่งตนรับรูมา
๓) ขั้นพอใจตอบสนอง เปนขั้นที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ หรือไม
พอใจตอพฤติกรรม หรือการแสดงออกของผูอื่นที่สอดคลองหรือขัดแยงกับสิ่งที่รับรูมา เปนการเลือก
ตอบสนองตอสิ่งเรา
๓.๓.๓ ขั้นเห็นคุณคา (valuing) เปนขั้นที่บุคคลเริ่มเห็นคุณประโยชนของสิ่งที่
รับรู และสิ่งที่ตอบสนองแลว เขาเริ่มยอมรับสิ่งที่ไดรับรูมาวา สิ่งใดมีความหมายตอเขาและสิ่งใดไม
มีคา ไมมีความหมายตอเขา เขาจะแสดงออกดวยพฤติกรรมตาง ๆ ตามขั้นตอนการพัฒนายอย คือ
๑) การยอมรับคานิยม ไดแก พยายามเพิ่มพูนประสบการณในสิ่งเรา
นั้น ๆ พยายามปฏิบัติตามบอยครั้งเขา
๒) การแสดงความนิยมในคานิยม ไดแก การเขาชวยเหลือสนับสนุน
รวมมือในกิจกรรมที่สงเสริมสิ่งที่เห็นดวย
๓) การเขารวมงาน ไดแก การเขาไปรวมเปนสวนหนึ่งของกลุมที่เขา
เห็นคุณคา และปฏิเสธ คัดคาน โตแยง หรือขัดขวางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่เขาไมเห็นคุณคา
๓.๓.๔ ขั้นจัดระบบ (organization) เมื่อบุคคลพัฒนาคุณลักษณะมาถึงขั้นนี้
เขาจะพยายามปรั บ ตั ว เองให เ ข า กั บ คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ พฤติ ก รรมที่ เ ขายอมรั บ และจะพิ จ ารณา
ความสัมพันธระหวางคานิยม (value) ที่เขาเห็นคุณคาหลาย ๆ อยางพรอม ๆ กัน พยายามจัดลําดับ
คานิยมเหลานั้น และปรับตัวใหเขากับสิ่งตาง ๆ ที่เขายอมรับนั้น ขั้นนี้ประกอบดวยขั้นยอย ๒ ขั้น
คือ
๑) ขั้นสรางความเขาใจในคานิยม เขาจะแสดงออกโดยการเขารวม
กลุมอภิปราย รวมสรางแนวคิด เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนั้น ๆ
๒) ขั้นสรางระบบคานิยม เขาจะพยายามชั่งน้ําหนักคานิยมตาง ๆ เขา
ยอมรับ จัดลําดับคานิยมเหลานั้น สรางแผน สรางกฎเกณฑ ใหสอดคลองกับสิ่งที่เขายอมรับ และ
ระบบที่เขาสรางขึ้น แลวนําไปใชกับตัวเอง หรือพยายามชักชวนใหผูอื่นยอมรับกับระบบนั้น
๓.๓.๕ ขั้นเกิดกิจนิสัย (characterization) เปนพัฒนาการที่ตอจากขั้นจัดระบบ
ซึ่งเป นการเริ่ มตนของการวางตัว หรือการยอมรั บสิ่ งที่บุ คคลเห็น คุณ คามาเปนลักษณะเฉพาะตัว
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กลาวคือ เมื่อการจัดระบบสําหรับตัวเองเขารูปเขารอยแลว บุคคลก็จะยึดถือระบบที่จัดนั้นเปนของ
ตนเอง แล ว ปฏิ บั ติ ห รื อ ยึ ด ถื อ ต อ ไปจนเกิ ด เป น การแสดงออกโดยอั ต โนมั ติ หมายความว า
เมื่อใดก็ตามที่เขาอยูในสถานการณที่ตองตอบสนองตอสิ่งเรา เขาก็จะตอบสนองในรูปแบบที่คงเสนคงวา
จนจัดไดวาเปนลักษณะประจําตัวของเขาในที่สุด ขั้นเกิดกิจนิสัยสามารถแบงเปนขั้นยอย ๒ ขั้น คือ
๑) ขั้นสรางขอสรุป ไดแก การพยายามปรับปรุงระบบจนอยูในขั้น
สมบูรณในตัว ตามแนวหรือระบบที่ตนเองตองการ
๒) ขั้ น กิจ นิสัย ไดแ ก การแสดงออกอย างสม่ํ าเสมอจนไดรับ การ
ยอมรับจา กวงการหรือหมูคณะวาเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเขา ซึ่งเปนเครื่องแสดงถึงการเกิดคุณ
ลักษณะเฉพาะนั้นๆ ของบุคคลแลว
๓.๔ ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม เปนทฤษฎีที่เสนอจิตลักษณะ ๘ ประการ ที่อาจเปน
สาเหตุของพฤติกรรมของคนดี คนเกงและมีสุขของคนไทย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๓๖ อางถึง
ในศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๕๑ : ๑๙-๒๐) ซึ่งแบงเปน ๓ สวน ไดแก
ราก ลําตน และสวนที่เปนดอกและผลของตนไม
สวนแรกคือ ราก แทนจิตลักษณะพื้นฐานสําคัญ ๓ ประการไดแก
๑. สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตก กังวล ตื่นเตน ไมสบายใจของบุคคลอยาง
เหมาะสมกับเหตุการณ
๒. ความเฉลียวฉลาดหรือสติปญญา หมายถึง การรูการคิดในขั้นรูปธรรมหลาย
ดานและการคิดในขั้นนามธรรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรูการคิดของ Piaget
๓. ประสบการณ ท างสั ง คม หมายถึ ง การรู จั ก เอาใจเขามาใส ใ จเรา
ความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ และสามารถคาดหรือทํานายความรูสึกของคนอื่น
สวนที่สองคือ ลําตน เปนผลจากจิตลักษณะพื้นฐานที่ราก ประกอบดวยจิต
ลักษณะ ๕ ประการ ไดแก
๑. ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม
ทั ศ นคติ หมายถึ ง การเห็ น ประโยชน -โทษของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ค า นิ ย ม
หมายถึง สิ่งที่คนสวนใหญเห็นวาสําคัญ คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่คนสวนใหญเห็นวาดีงาม สวนใหญ
มัก จะเกี่ย วข องกั บ หลักทางศาสนา เช น ความกตัญู ความเสียสละ ความซื่อสัตย ความพอใจ
ไมพอใจตอสิ่งนั้น และพรอมที่จะมีพฤติกรรมตอสิ่งนั้น
๒. เหตุผลเชิงจริยธรรม
เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระทําที่ทําเพื่อสวนรวม
มากกวาสวนตัวหรือพวกพอง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg
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๓. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ
ไกลวาสิ่งที่กระทําลงไปในปจจุบันจะสงผลอยางไร ในปริมาณเทาใด ตอใคร ตลอดจนความสามารถ
ในการอดได รอได สามารถอดเปรี้ยวไวกินหวานได
๔. ความเชื่ออํานาจในตน
ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง ความเชื่อวาผลที่ตนกําลังไดรับอยูเกิดจาก
การกระทํ า ของตนเอง มิ ใ ช เ กิ ด จากโชค เคราะห ความบั ง เอิ ญ หรื อ การควบคุ ม ของคนอื่ น เป น
ความรูสึกในการทํานายได ควบคุมไดของบุคคล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี locus of control ของ
rotter (๑๙๖๖)
๕. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝาฟนอุปสรรคในการ
ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมยอทอ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (๑๙๖๓)
สวนที่สาม คือ สวนของดอกและผล เปนสวนของพฤติกรรมของคนดีและเกง
ซึ่ ง แสดงพฤติ ก รรมการทํ า ความดี ละเว น ความชั่ ว ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมของคนดี และพฤติ ก รรม
การทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแบงเปน ๒ สวนดวยกัน (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๔๘ ก อางถึงใน ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๕๑ :
๒๐-๒๑) คือ
๑. พฤติกรรมของคนดี ประกอบดวย ๒ พฤติกรรมหลัก ไดแก
๑.๑ พฤติกรรมไมเบียดเบียนตนเอง เปน พฤติกรรมของบุคคล ที่ไมทําราย
หรือทําลายตนเอง เชน การดูแลสุขภาพของตนเอง การบริโภคสิ่งที่มีประโยชน ไมดื่มเหลา ไมสูบ
บุหรี่ ไมติดยาเสพติด ไมเลนการพนัน เปนตน
๑.๒ พฤติกรรมไมเบียดเบียนผูอื่น เปนพฤติกรรมที่ไมทําราย ทําลายหรือ
ทําใหผูอื่นเดือดรอน เชน พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไมกาวราว ขับขี่รถอยางมีมารยาท ซื่อสัตย เปนตน
๒. พฤติกรรมของคนดีและเกง ประกอบดวย ๒ พฤติกรรมหลัก ไดแก
๒.๑ พฤติกรรมรับผิดชอบ เชน พฤติกรรมการเรียนการทํางาน พฤติกรรม
การปกครองของหัวหนา และเคารพกฎหมาย เปนตน
๒.๒ พฤติกรรมพัฒนา เปนการพัฒนาตนเอง ผูอื่น และสังคม เชน ใฝรู
รักการอาน เปนกัลยาณมิตร การอาสา ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม เปนตน
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ทฤษฎีตนไมจริยธรรม ระบุจิตลักษณะ ๘ ประการ ที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนไทย
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๒๖;๒๕๔๔)
ตัวอยาง แนวคิดและทฤษฎีที่นําเสนอดังกลาว สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน สําหรับผูที่สนใจที่จะสรางและ
พัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ควรศึกษาใหเขาใจกอนการพัฒนาผูเรียน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาและการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค เ ป น ไปตาม
นโยบายดังกลาว และสอดรับกับวิสัยทัศน หลักการและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึ ก ษาต อ และประกอบอาชี พ มี จิ ต สํ า นึ ก ในความเป น พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถานศึกษาจึงจําเปนตองมี
การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อเปนขอมูลในการประเมินการเลื่อน
ชั้นเรียนและจบการศึกษาระดับตาง ๆ โดยยึดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดไวดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑: ๕)
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู

๕.
๖.
๗.
๘.

อยูอยางพอเพียง
มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย
มีจิตสาธารณะ
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๔. พัฒนาการดานจิตพิสัยและเครื่องมือวัด
การพัฒนามนุษยที่สมบูรณตองพัฒนาทั้งในสวนที่เกี่ยวกับความคิด ความรูสึกและ
การกระทํา โดยนําทั้ง ๓ ดาน มารวมเปนกระแสเดียวกัน มีการประสานสัมพันธกัน ซึ่งจะไดภาพ
ของการพัฒนา ดังที่โกวิท ประวาลพฤกษ (๒๕๔๐) เสนอไวดังนี้
พัฒนาการดานความคิด

การประเมินคา
การสังเคราะห
การวิเคราะห
การนําไปใช
ความเขาใจ

ความรูความจํา

พัฒนาการดานความรูสึก

พัฒนาการดานการกระทํา

การมีคุณลักษณะ
การมีระบบคานิยม
การเห็นคุณคา

การทําอยางสรางสรรค
การทําอยางอัตโนมัติ

การตอบสนอง

การทําเอง
การทําตาม

การรับ

การมีรูปแบบ

ขอมูล – สิ่งแวดลอม

มนุษยเริ่มรับรูดวยการปฏิสัมพันธกับขอมูลและสิ่งแวดลอมตาง ๆ แลวนําสิ่งที่รับมา
นี้เก็บไวในสมอง ๒ รูปแบบดวยกัน คือ ถาเปนขอมูลตาง ๆจะเก็บในรูปแบบของความรูความจํา
อีกรูปแบบหนึ่งเปนตัวอยางของการกระทํา เปนทาทาง ขั้นตอนของการลงมือทํา เมื่อสะสมความรู
ความจําไวมากแลวก็นํามาแสดงออกในดานการคิด คือตอบคําถามเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ได ดานการ
กระทํ า คือ ทํ า ตามคํ า ถาม ทํ า ตามคํ าสั่ ง ได สภาวะจิ ต ใจของมนุษ ยเ ริ่ม ตน ดว ยการทํ า ตามสั่ง หรื อ
ถูกบังคับใหทํา เมื่อทําแลวเกิดผล คือตอบถูกหรือทําถูก สภาวะจิตใจก็จะคอยๆ เปลี่ยนไป เปนเต็มใจตอบ
อยากตอบ และในที่สุดก็อาสาที่จะตอบ มีการทํางานเพิ่มเติม ทําเกินที่สั่งหรือทําโดยไมตองสั่ง
สภาวะจิตใจนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถในการคิดการทํา ถาคิดถูกทําถูกจึงจะทําใหสภาวะจิตใจ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนจึงมีความสําคัญ สิ่งที่ใหผูเรียน
ทําและสิ่งที่ใหผูเรียนคิดตองไมหางจากความสามารถเดิมของเขามากนัก หากยากเกินไปเขาจะทํา
ไมได และเกิดความรูสึกไมดีตอการเรียน การเรียนการสอนทางดานความคิดและการกระทําจึงตอง
สรางความรูสึกที่ดีเสมอ การลงมือปฏิบัติจริงคิดจริงเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดการเรียนรู แตสิ่งที่สําคัญ
ที่จะทําใหผูเรียนลงมือคิดลงมือปฏิบัติจริง คือความเต็มใจ ความยินดี ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ
ในการลงมือคิด ลงมือทํา ซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่ชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูง
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การพั ฒ นาค า นิ ย มและจริ ย ธรรมเป น ตั ว อย า งของการผสมผสานระหว า งความรู
ความคิด ความรูสึกและการกระทํา ซึ่งเริ่มตนดวยการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ทําไปทําไม ทําแลว
มีผลดีผลเสียตอใคร ใครเปนตัวประกอบสําคัญของการตัดสินใจวาจะทําหรือไมทํา ฝกใหผูเรียน
พัฒนาเหตุผลโดยใหผูเรียนประเมินปญหาเชิงจริยธรรม พัฒนาจากการกระทําเพื่อตนเองเปนการ
กระทําเพื่อกลุมเพื่อคนอื่น จนถึงทําเพื่อสังคมโดยสวนรวม เมื่อผูเรียนพัฒนาเหตุผลไปแลวก็พัฒนา
ดานการกระทํา ใหการกระทํานั้นๆมีผลตอบสนองในทางที่ดี ทั้งจากเพื่อน จากครูและจากสังคม
เปนการแสดงคานิยมและเหตุผลเชิงจริยธรรมใหประจักษตอผูเรียนเอง กลุมจึงมีบทบาทในการพัฒนา
คานิยม เมื่อผูเรียนปฏิบัติไดแลวก็ลดการบังคับลง เพื่อใหผูเรียนไดใชเหตุผลของตนเอง เปนการ
ดูดกลืนคานิยมจากการบังคับภายนอก ไปเปนตัวบังคับภายในดวยวินัยของเขาเอง จุดนี้คือการสราง
วินัยในตนเอง เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองแลวก็เสริมดวยการใหประเมินตนเองอยูตลอดเวลา
โดยการถามคําถามตาง ๆ และกระตุนใหยอมรับตนเอง ใหเห็นวาตนเองมีขอจํากัด มีจุดเดนจุดดอย
อยางไร และตองเลือกปฏิบัติตามจุดเดนจุดดอยของตนเอง ไมใชทําตามเกณฑของผูอื่น ตองใชเกณฑ
ของตนเองสรางความพึงพอใจใหกับความสําเร็จของตนเอง อันเปนการใหรางวัลดวยตนเอง
จิ ต พิ สั ย เป น ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วกั บ ความรู สึ ก ของบุ ค คล จึ ง มิ ใ ช เ รื่ อ งที่ จ ะบอกได ว า
ถู ก หรื อ ผิ ด ไม ส ามารถจํ า แนกออกมาเป น ความรู สึ ก ที่ ถู ก ต อ งหรื อ ไม ถู ก ต อ งอย า งเด็ ด ขาดได
ความรูสึกจึงมีความหลากหลายในดานระดับและความเขมขน ระดับความเขมขนของความรูสึกนี้เอง
ที่เรานํามาใชในการจําแนกระดับความรูสึกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เรื่องหนึ่งเรื่องใด ปริมาณ
เกี่ยวกับความรูสึกจึงไมเปนไปตามกฎมีหรือไมมี แตจะอยูในรูปของมีมากมีนอย เปนระดับตาง ๆ
กันไป ความรูสึกตาง ๆ เหลานั้นนอกจากมีระดับแลว ยังมีทิศทางที่เปนทั้งบวกและลบ เชน ซื่อสัตย
เปนทางบวก คดโกงเปนทางลบ เปนตน
คุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของจิตพิสัย คือ เปลี่ยนแปลงไดงาย ขึ้นอยูกับสถานการณ
องค ป ระกอบอื่ น ๆ การที่ จ ะลงสรุ ป ว า บุ ค คลมี ค วามรู สึ ก อย า งไร จึ ง ต อ งมี ก ารตรวจสอบ
หลายๆ ครั้ง หลายๆ สถานการณ หลายๆ เวลา แลวนําผลการสอบวัดนั้นมาดูวาเขาแสดงความรูสึกใน
ระดับใดมากที่สุด
ความรูสึกทั้งหลายจําเปนตองแสดงตอเปาหรือสิ่งรองรับบางอยาง เชน ความรูสึก
ตอคนที่ขยัน คนที่ซื่อสัตย การกระทําที่แสดงถึงความรักชาติ สัญลักษณของคุณงามความดีตาง ๆ
ถาไมมีเปารองรับ ความรูสึกของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไมเปนระบบ
๔.๑ พฤติกรรมชี้บง
การที่จะรูวาบุคคลมีความรูสึกอยางไรก็ตองดูจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออก ซึ่ง
มี ๒ ทางที่จะใหตรวจสอบได คือ ทางวาจาและทางการกระทําหรือทางกาย พฤติกรรมชี้บงทาง
ดานความรูสึกจึงอยูในรูปของวาจา หนาตา ทาทางเปนสําคัญ Krathwohl และคณะไดจําแนกระดับ
ความรูสึกออกเปน ๕ ขั้น คือ การรับ การตอบสนอง การเห็นคุณคา การมีระเบียบ และการ
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มีคุณลักษณะ แตละขั้นมีพฤติกรรมชี้บงทางวาจาและทางกายของระดับจิตพิสัย ซึ่งชวยใหการสอบ
วัดทําไดดีและชัดเจนขึ้น ดังนี้
ตารางที่ ๑ พฤติกรรมชี้บงทางวาจา และทางกายของระดับจิตพิสัย
ระดับของจิตพิสัย
๑. การรับ
๑.๑ การรับรู
๑.๒ ตั้งใจรับ
๑.๓ ติดตามรับ
๒. การตอบสนอง
๒.๑ ตอบตามสั่ง
๒.๒ อาสาทํา
๒.๓ พอใจทํา
๓. การเห็นคุณคา
๓.๑ เห็นคา
๓.๒ นิยม

พฤติกรรมชี้บงทางวาจา
บอกไดวาตางออกไปเปลี่ยนแปลงไป แตไม
สามารถบอกไดวาอะไรตางไปจากเดิม
การตรวจสอบขอมูลที่มี
ถามหาขอมูลเพิ่มเติม

พฤติกรรมชี้บงทางกาย
หยุดพฤติกรรมอื่นที่กําลังทําอยูเดิม
จองมอง
มองตาม

ถามหาคําสั่ง คําชี้แจง กฎ ระเบียบ ประเพณี ทําเมื่อมีคําสั่ง คําชี้แจง การชี้นํา
การชวยเหลือ
ทําเอง ไมตองขึ้นอยูกับความชวยเหลือ
รองขอที่จะทํา เสนอที่จะทํา
การชี้นํา
ยิ้มแยม พอใจที่ไดทํา แสดงการทํา
พูดดีใจที่ไดทํา คุยใหคนอื่นฟงวาไดทํา
อยางมั่นใจ
ทํามากขึ้น ปรับปรุงใหดีขึ้น
ทํานําใหเปนตัวอยาง ชวยเหลือผูอื่นใหทํา

๓.๓ มุงมั่น

ยอมรับ ชมเชย และเสนอใหทํามากขึ้น
ชี้ชวน ริเริ่มใหมีการกระทํา สงเสริมให
มีการทํา
ปกปอง แกตาง บุคคลและการกระทํา

๔. การมีระเบียบ
๔.๑ มีสังกัป

อางอิงเปาหมาย ยึดผลของการกระทํา

มุงผลงาน ยึดมาตรฐานของงาน

เลือกมากกวาอยางอื่น ชี้วาสําคัญกวาสิ่งอื่น

เนนขั้นตอนสําคัญ ๆ ยึดลําดับความสําคัญ
เลือกทํามากกวาอยางอื่น

๔.๒ มีระบบ
๕. การมีคุณลักษณะ
๕.๑ ขยาย
๕.๒ เปนนิสัย

ทําอยางมั่นคง ไมมีผลจากการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก มีพฤติกรรมที่ไมเกี่ยวของนอยลง

ทําอยางสรางสรรค
ชี้บงการนําไปอยางกวางขวาง
ระบุวาทําเปนประจํา ไดรับการยกยองปรากฏ มีลกั ษณะเฉพาะในผลงานที่สังคมระบุได
ในสังคม
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ตารางที่ ๒ พฤติกรรมชี้บงทางวาจา และทางกายของดานความรักในการอาน
ระดับของจิตพิสัย
๑. การรับ

พฤติกรรมชี้บงทางวาจา
บอกไดวาครูสั่งใหอานหนังสือเพิ่มเติม

๒. การตอบสนอง

ถามหาชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง หรือแหลงที่จะ
ไปคนควา
พูดคุยกับเพื่อนถึงประโยชนในการอานและ
ชักชวนหรือใหเพื่อนยืมหนังสือของตนไป
อาน
วิจารณสาระในสิ่งที่ไดอานอยางมีเหตุผล
ไดรับการยกยองจากเพื่อน ๆ และครู วาเปน
นักอาน และมีความรอบรูดี

๓. การเห็นคุณคา

๔. การมีระเบียบ
๕. การมีคุณลักษณะ

พฤติกรรมชี้บงทางกาย
หยุดฟงคําสั่งของครูเกี่ยวกับการใหอาน
หนังสือเพิ่มเติม
หาหนังสือที่ครูสั่งใหอานในหองสมุด
เมื่อมีเวลาวาง จะอานหนังสือที่ตนสนใจ

เลือกอานหนังสือที่มีคุณคา
อานหนังสือที่มีคุณคาอยางสม่ําเสมอ และ
นําสิ่งที่ไดจากการอานไปใชประโยชนได
มากมาย ทั้งดานการเรียน การปรับปรุง
ตนเองและคิดคนสิ่งใหมๆ

จิตพิสัยที่คุนเคยกันอยูในวงการศึกษา ไดแก ความสนใจ ความซาบซึ้งและเจตคติ
ซึ่งสามารถนํามาสัมพันธกับระดับพัฒนาการดานจิตใจที่กลาวมาแลว คือ ความสนใจจะเริ่มพัฒนา
ตั้งแตขั้นการรับรู (๑.๑) จนถึงสนใจอยางมุงมั่น (๓.๓) โดยที่ความสนใจนั้นตองมีทั้งการกระทํา
(สนใจตอบสนอง) เพราะความรูสึก (ความมุงมั่น) ถาจัดระดับการสนใจทําเปนพอใจทําแลว ทั้งสอง
ระดับก็จะอยูในจิตพิสัยเชนเดียวกัน
ความซาบซึ้งมีชวงแคบกวาความสนใจ ขั้นตนของความซาบซึ้งเริ่มจากติดตามรับ
(๑.๓) จนถึงขั้นนิยมยกยอง (๓.๒)
เจตคติเริ่มจากระดับอาสาทํา (๒.๒) จนถึงคํานึงถึงผลงาน ชื่นชมในผลงานของการ
กระทํา (๔.๑)
พฤติกรรมชี้บงจะเปนประโยชนตอการประเมินและการวัดจิตพิสัยในระดับตาง ๆ
โดยนําพฤติกรรมชี้บงทางวาจาและทางกายไปใชจัดทําเปนเครื่องมือวัด เชน แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ เปนตน
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บทที่ ๒
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. แนวทางการดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับสถานศึกษา
การพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค สถานศึ ก ษาควรดํ า เนิ น การ
โดยคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องสถานศึ ก ษา อาจเป น ชุ ด เดี ย วกั บ
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในกรณีสถานศึกษาขนาดเล็กอาจจะใหครูผูสอน
ครูประจําชั้น/ ครูที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนา ทั้งนี้ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา โดยมีหนาที่ดังนี้
๑.๑ ศึกษานิยาม ความหมาย และพฤติกรรมบงชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค
ทั้ง ๘ ประการ
๑.๒ วิ เ คราะห ตั ว ชี้ วั ด และพฤติ ก รรมบ ง ชี้ เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงคแตละคุณลักษณะ
๑.๓ ศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานของผู เ รี ย นรายบุ ค คลก อ นการพั ฒ นา เพื่ อ กํ า หนด
แนวทางการพัฒนาใหสอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูเรียน
๑.๔ สรางหรือเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑.๕ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค และวิ ธี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการพัฒนา
๑.๖ ดําเนินการพัฒนาผู เรียนตามแนวทางที่กําหนดไว และประเมินผูเรียนเป น
ระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบความกาวหนา
๑.๗ ดําเนินการประเมินผูเรียนหลังการพัฒนาและสรุปผลการประเมิน
๑.๘ รายงานผลการพัฒนาตอผูบริหารสถานศึกษา
ดังแผนภาพที่ ๓.๑
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แผนภาพที่ ๓.๑ แนวทางการดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ศึกษา นิยาม ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบงชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค
ศึกษาเกณฑ และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
สรางหรือเลือก เครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดกอนการพัฒนา
กําหนดแนวทางพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค
ดําเนินการพัฒนาผูเรียนในหองเรียน/นอกหองเรียน
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดอยางตอเนื่องระหวางการพัฒนา
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดหลังการพัฒนา
รายงานผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนระยะ
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
รายงานผลการพัฒนาตอผูบริหารสถานศึกษาและผูเกีย่ วของ
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๒. แนวปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง ๘ ประการ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค จําเปนตองอาศัย
การบริ ห ารจั ด การและการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ฝ า ย ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ครู ผู ส อน ครู ป ระจํ า ชั้ น ผู ป กครอง และชุ ม ชนต อ งร ว มมื อ กั น ปลู ก ฝ ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค ใหเกิดขึ้นแกผูเรียนอยางตอเนื่อง จึงตองพิจารณาถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่
สถานศึกษากําหนดใหจัดขึ้น แลวสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งอาจ
ดําเนินการพัฒนาดวยวิธีการตาง ๆดังตอไปนี้ เชน
๑. บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ
๒. จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
๔. ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวัน
แนวปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น สามารถพัฒนาได
โดยการนําคุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้ที่วิเคราะหไวไปบูรณาการในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการตาง ๆ และกิจวัตรประจําวันของผูเรียน ดังนี้

๗๐

๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด
๑.๑ เปนพลเมืองดี
ของชาติ

๑.๒ ธํารงไวซงึ่ ความ
เปนชาติไทย

๑.๓ ศรัทธา
ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

พฤติกรรมบงชี้
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลง
ชาติ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติไดถูกตอง
๑.๑.๒ ปฏิบตั ิตนตามสิทธิ หนาที่
พลเมืองดีของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี ปรองดอง
๑.๒.๑ เขารวม สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่สรางความสามัคคี
ปรองดอง ที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
๑.๒.๒ หวงแหน ปกปอง ยกยอง ความ
เปนชาติไทย
๑.๓.๑ เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตน
นับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่
ตนนับถือ
๑.๓.๓ เปนแบบอยางที่ดีของศาสนิกชน
๑.๔.๑ มีสวนรวมหรือจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๔.๒ แสดงความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

กลุม
สาระ

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน

3

3

3

3
3

3
3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

โครงการ

กิจวัตร
ประจําวัน

๗๑

๒. ซื่อสัตยสุจริต
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบงชี้

๒.๑ ประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอ
ตนเองทั้งทางกาย
วาจา ใจ

๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
ปราศจากความลําเอียง
๒.๑.๒ ปฏิบตั ิตนโดยคํานึงถึง
ความถูกตองละอายและเกรงกลัว
ตอการกระทําผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา

๒.๒ ประพฤติตรงตาม ๒.๒.๑ ไมนําสิ่งของหรือผลงานของผูอื่น
ความเปนจริงตอ
มาเปนของตนเอง
ผูอื่นทั้งทางกาย ๒.๒.๒ ปฏิบตั ิตนตอผูอื่นดวยความ
วาจา ใจ
ซื่อตรง
๒.๒.๓ ไมหาประโยชนในทางที่ไม
ถูกตอง

กลุม
สาระ

กิจกรรม
กิจวัตร
พัฒนา โครงการ
ประจําวัน
ผูเรียน

3

3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3

๓. มีวินัย
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบงชี้

๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง ๓.๑.๑ ปฏิบัตติ ามขอตกลง กฎเกณฑ
กฎเกณฑ ระเบียบ
ระเบียบของครอบครัว โรงเรียน และ
ขอบังคับของ
สังคม ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
ครอบครัว โรงเรียน ๓.๑.๒ ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
และสังคม
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการทํางาน

กิจวัตร
โครงการ ประจํา
วัน

กลุม
สาระ

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน

3

3

3

3

3

3

3

3

๗๒

๔. ใฝเรียนรู
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบงชี้

๔.๑ ตั้งใจ เพียร
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
พยายามในการ ๔.๑.๒ เอาใจใสและมีความเพียร
เรียนและ เขารวม
พยายามในการเรียนรู
กิจกรรม
๔.๑.๓ มีสวนรวมในการเรียนรู และ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ
๔.๒ แสวงหาความรูจาก ๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหาความรูจาก
แหลงเรียนรู ตาง
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
ๆ ทั้งภายในและ
เทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ดวยการเลือกใช
และเลือกใชสอื่ ไดอยาง
สื่ออยางเหมาะสม
เหมาะสม
บันทึกความรู
๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะหขอมูล
วิเคราะห สรุปเปน
จากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปน
องคความรู
องคความรู
สามารถนําไปใช ๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรูด วยวิธีการ
ในชีวิตประจํา
ตาง ๆ เพื่อนําไปใชใน
วันได
ชีวิตประจําวัน

กลุม
สาระ

กิจกรรม
กิจวัตร
พัฒนา โครงการ
ประจําวัน
ผูเรียน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

๗๓

๕. อยูอยางพอเพียง
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบงชี้

๕.๑ ดําเนินชีวิตอยาง ๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของตนเอง เชน
พอประมาณ มี เงิน สิง่ ของ เครื่องใช ฯลฯ อยาง
เหตุผล
ประหยัด คุมคา
รอบคอบ มี
และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใช
คุณธรรม
เวลาอยาง
เหมาะสม
๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของสวนรวม
อยางประหยัด คุมคาและ
เก็บรักษาดูแลอยางดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวย
ความรอบคอบมีเหตุผล
๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอื่นและ
ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอม
ใหอภัยเมื่อผูอนื่ กระทําผิดพลาด
๕.๒ มีภูมิคุมกันใน ๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
ตัวที่ดี ปรับตัว
การทํางานและการใช
เพื่ออยูในสังคม
ชีวิตประจําวันบนพื้นฐาน
ไดอยางมี
ของขอมูล ความรู ขาวสาร
ความสุข
๕.๒.๒ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอม
ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

กลุม
สาระ

กิจกรรม
กิจวัตร
พัฒนา โครงการ ประจํา
ผูเรียน
วัน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

๗๔

๖. มุงมั่นในการทํางาน
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบงชี้

๖.๑ ตั้งใจและ
๖.๑.๑ เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่
รับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมาย
ในหนาที่การงาน ๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานใหสําเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ดวยตนเอง
๖.๒ ทํางานดวยความ ๖.๒.๑ ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอ
เพียร พยายาม
ตอปญหาและอุปสรรคใน
และ อดทน
การทํางาน
เพื่อใหงานสําเร็จ ๖.๒.๒ พยายามแกปญหาและอุปสรรค
ตามเปาหมาย
ในการทํางานใหสําเร็จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

กลุมสาระ

กิจกรรม
โครงการ กิจวัตร
พัฒนา
พิเศษ ประจําวัน
ผูเรียน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

๗๕

๗. รักความเปนไทย
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบงชี้

๗.๑ ภาคภูมใิ จ
ใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย และมีความ
กตัญูกตเวที

๗.๑.๑ มีมารยาทงดงามแบบไทย
มีสัมมาคารวะ กตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ แตงกาย
แบบไทย
๗.๑.๒ รวมกิจกรรมที่เกีย่ วของกับ
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
๗.๑.๓ เชิญชวนใหผูอื่น ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

๗.๒ เห็นคุณคาและ
ใชภาษาไทยใน
การสื่อสารได
อยางถูกตอง
เหมาะสม

๗.๒.๑ ใชภาษาไทยและเลขไทยใน
การสื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนํา ใหผูอื่นเห็น
คุณคาของการใชภาษาไทยที่
ถูกตอง

กลุมสาระ

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

กิจวัตร
โครงการ ประจํา
วัน

3

3

3

๗๖

๘. มีจิตสาธารณะ
วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบงชี้

๘.๑ ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ๘.๑.๑ ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางาน
ด ว ยความเต็ ม ใจ
ดวยความเต็มใจ
และพึงพอใจ
๘.๑.๒ อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย
กํ า ลั ง ใจ และกํ า ลั ง สติ ป ญ ญา
ดวยความสมัครใจ
๘.๑.๓ แบงป นสิ่ งของ ทรัพ ยสินและ
อื่นๆ และชวยแกปญหาหรือ
สรางความสุขใหกับผูอื่น
๘.๒ เขารวมกิจกรรม ๘.๒.๑ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
ที่เปนประโยชน
สิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
ตอโรงเรียน
๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปน
ชุมชน และสังคม
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน
และสังคม
๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหา
หรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่
เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน

กลุม
สาระ

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน

กิจวัตร
โครงการ ประจํา
วัน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

๗๗

ตัวอยางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
โดยบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู
วิชาภาษาไทย ท ๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียน เรื่อง สัมพันธแหงรัก หนวยยอย สัตยซื่อถือมั่นคําสัญญา
เวลา ๒ ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
วรรณคดีเปนมรดกของชาติที่มีคุณคาที่มีคุณคาทางดานวรรณศิลปและสังคม ที่แฝง
คติ ข อ คิ ด ที่ เ ป น ประโยชน ซึ่ ง ผู เ รี ย นต อ งรู จั ก วิ เ คราะห คุ ณ ค า ให ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันได
๑. มาตรฐานการเรียนรู
ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย อยางเห็น
คุณคาและนํามาใชในชีวิตจริง
ตั ว ชี้ วั ด ท๕.๑ ม.๓/๓ สรุ ป ความรู แ ละข อ คิ ด จากการอ า นเพื่ อ นํ า ไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง
๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอ ๖ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
๓. จุดประสงคการเรียนรูของแผน
วิเคราะหคุณคาดานสังคมจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อสมุทรได (วิเคราะหพฤติกรรมตัวละคร)
๔. สาระการเรียนรู
การวิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรม
๕. ภาระงาน
การนําเสนอความคิดเห็นของกลุม

๗๘

๖. การประเมิน
๖.๑ เกณฑการประเมินการนําเสนอ
น้ําหนัก
ระดับคะแนน
รายการ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๑. น้ําเสียง พูดไมคลอง
พูดได แตติดขัด พูดคลอง น้ําเสียง พูดคลอง น้ําเสียง
๒
ตะกุกตะกัก ไม บาง น้ําเสียงไม ดังชัดเจน
ดังชัดเจน
นาสนใจฟง
ชัดเจน
นาสนใจฟง
๒. เนื้อหา เนื้อหาไมครบ เนื้อหาไมเปนไป เนื้อหาเปนไป
เนื้อหาเปนไป
๓
ตามหัวขอและมี ตามลําดับ และมี ตามลําดับ และมี ตามลําดับ ไม
ความสมเหตุ
ความสมเหตุ
ความสมเหตุ
วกวนและมีความ
สมผลนอยมาก สมผลนอย
สมผลเปน
สมเหตุสมผล
สวนมาก
๖.๒ ระดับคุณภาพ
คะแนน ๑ – ๙ ระดับคุณภาพปรับปรุง
คะแนน ๑๐ – ๑๓ ระดับคุณภาพพอใช
คะแนน ๑๔ – ๑๗ ระดับคุณภาพดี
คะแนน ๑๘ – ๒๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๖.๒ เกณฑการประเมินคุณลักษณะ ๖.๑ ตั้งใจทําหนาที่ การงาน
พฤติกรรมบงชี้
๖.๑.๑ เอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานใหสําเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ดวยตนเอง

ไมผาน(๐)
ไมแสดงพฤติกรรม

เกณฑการใหระดับคะแนน
ผาน(๑)
ดี(๒)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
การทํางานใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม(๓)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีขึ้น

๗๙

๗. กิจกรรมการเรียนรู
๑. ตั้งคําถามวาคิดอยางไรกับการรักษาคําสัญญา/ รักษาสัจจะ
๒. นักเรียนคนหาคําตอบวาตัวละครใดในเรื่องที่แสดงถึงการรักษาสัญญา
(เงือกผูเฒา)
๓. นักเรียนรวมทบทวนเหตุการณที่เกี่ยวของกับเงือกผูเฒา
๔. แจงภาระงานนําเสนอความคิดเห็นจากการประชุม และสังเกตพฤติกรรมมุงมั่น
ในการทํางาน
๕. นักเรียนเขากลุม ๆ ละ ๕ – ๖ คน รวมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้
๕.๑ เงือกผูเฒากลับมาเพราะเหตุใด
๕.๒ ถานักเรียนเปนเงือกผูเฒาจะกลับมาหาพระอภัยมณีหรือไม เพราะเหตุใด
๕.๓ นักเรียนคิดวา ถาคนในสังคมมีความซื่อสัตยรักษาคํามั่นสัญญา สังคมจะเปน
อยางไร
๕.๔ ทําอยางไรจึงจะทําใหเพื่อนของเรามีความซื่อสัตยรักษาคํามั่นสัญญา
๖. ตัวแทนนักเรียนนําเสนอความคิดเห็นของกลุมหนาชั้นเรียน เพื่อนตางกลุม
ประเมินการนําเสนอ
๗. ครูและนักเรียนสรุปวาในที่สุดทุกชีวิตตองตาย กอนตายจึงควรทําสิ่งที่มีคุณคา
มีประโยชน เหมือนเงือกผูเฒาที่คิดวามีความเสี่ยง อาจจะตองตาย แตก็จะรักษาคํามั่นสัญญา ซื่อสัตย
ตอตนเอง แมตัวตายไปแลวก็ไมทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
๘. สื่อและแหลงเรียนรู
ไมมี
๙. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค
วิธีการ
๑. วิเคราะหคุณคาดาน นําเสนอ
สังคม
๒.ความมุงมั่นในการ
สังเกต
ทํางาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการนําเสนอ

เกณฑ
ระดับพอใชขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับ ๑ ขึ้นไป

๘๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ การบวก ลบระคน
วิชาคณิตศาสตร ค๑๑๑๐๑
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
แผนการเรียนรูที่ ๕ โจทยปญหาการบวก ลบระคน
เวลา ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. มาตรฐานตัวชี้วัด ค ๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด ค ๑.๒ ป๑/๒ วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของ
จํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ตัวชี้วัด ค ๖.๑ ป๑-๓/๒ ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
๒. สาระแกนกลาง
๒.๑ โจทยปญหาการบวก การลบ
๒.๒ โจทยปญหาการบวก ลบระคน
๒.๓ การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ
๓. สาระสําคัญ
การแกโจทยปญหาเปนกระบวนการคิดที่ผูเรียนตองอานโจทยแลววิเคราะห แยกแยะ
ปญหา และเชื่อมโยงความสัมพันธเพื่อตอบโจทยปญหาอยางสมเหตุสมผล ซึ่งผูเรียนนําความรูและ
ทักษะทางคณิตศาสตรในเรื่องนี้ไปใชในการแกปญหา/สถานการณตาง ๆ ชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ความรู
-โจทยปญหาการบวก การลบ
-โจทยปญหาการบวก ลบระคน
๔.๒ ทักษะกระบวนการ
การแกปญหา
๔.๓. คุณลักษณะอันพึงประสงคตัวอยาง
ขอ ๖ มุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัด ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
พฤติกรรมบงชี้ ๖.๑.๑ เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานดวยตนเอง

๘๑

๕. จุดประสงคการเรียนรูของแผน
๕.๑ จับใจความสําคัญของโจทยปญหาได
๕.๒ วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบจากโจทยปญหาได
๕.๓ ปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการกลุมได
๖. ภาระงาน
กําหนดภาระงาน “ สถานการณ ปญหาในชีวิตประจําวัน” ที่ตองใชวิธีการบวก ลบ
ระคนในการแกปญหาโจทย
สถานการณที่ ๑ หนูนิดเลี้ยงไกไว ๕ ตัว ไกแตละตัวไขวนั ละ ๑ ฟอง ถาหนูนิดเก็บไขได ๔ วัน
แลวนําไขไปฝากคุณตาจํานวน ๑๒ ฟอง ที่เหลือเก็บไวรับประทานในครอบครัว
ถานักเรียนเปนหนูนิด จะหาจํานวนไขที่เหลือไดโดยวิธใี ด ใหแสดงวิธีหาคําตอบ
สถานการณที่ ๒ ถานักเรียนและเพื่อน ๆ ไดรับมอบหมายจากครูประจําชั้นใหจัดเกาอี้สําหรับประชุม
ผูปกครอง พบวาในหองประชุมมีเกาอี้อยูจ ํานวน ๑๒ ตัว แตในการประชุมครั้งนี้จะมีผูปกครองเขา
รวมประชุม ๑๕ คนและครูอีก ๓ คน ดังนั้นนักเรียนจะตองยกเกาอี้จากหองเรียนมาเพิ่มอีกกี่ตวั จึง
จะมีที่นั่งครบพอดี จะแสดงวิธีหาคําตอบอยางไร

?
๗. การประเมินผล
ประเมินผลภาระงาน “ สถานการณ ปญหาในชีวิตประจําวัน” ที่ตองใชวิธีการบวก
ลบระคนในการแกปญหาโจทย ดังนี้
๗.๑ ประเมินขั้นตอนวิธีการแกปญหาในสถานการณโจทยที่กําหนด
๗.๒ สังเกตพฤติกรรมระหวางการปฏิบัติงาน

๘๒

เกณฑการประเมินภาระงาน “ สถานการณ ปญหาในชีวิตประจําวัน”
คะแนน

ประเด็นการประเมิน

๐ (ปรับปรุง)
๑. ความรู ทักษะในการ ไมสามารถจับ
ใจความจากโจทย
แกโจทยปญหา/
ปญหา โดยบอกสิ่งที่
สถานการณโดยใชการ
โจทยกําหนดใหได
บวก ลบระคน
(ประเมินผลการแกปญหา -เขียนประโยค
ในสถานการณแตละขอ) สัญลักษณไมถูกตอง
แสดงความสัมพันธ
จากสิ่งที่โจทย
กําหนดให
ไมเอาใจใสตอการ
๒, ความมุงมั่น ตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรมที่
และรับผิดชอบในการ
ไดรับมอบหมายและ
ทํางาน
ไมสําเร็จ

๑ (พอใช)
จับใจความจากโจทย
ปญหา โดยบอกสิ่งที่
โจทยกําหนดใหได
และเขียนประโยค
สัญลักษณแสดง
ความสัมพันธ จากสิ่ง
ที่โจทยกําหนดใหได
ถูกตองบางสวน

๒ (ดี)
จับใจความจากโจทย
ปญหา โดยบอกสิ่งที่
โจทยกําหนดใหได
และ เขียนประโยค
สัญลักษณแสดง
ความสัมพันธ จาก
สิ่งที่โจทยกําหนดให
ได

เอาใจใสตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายแต
ไมสําเร็จ

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ
แตมีขอบกพรอง
บางสวน

๓ (ดีมาก)
จับใจความจากโจทย
ปญหา โดยบอกสิ่งที่
โจทยกําหนดใหได
เขียนประโยค
สัญลักษณแสดง
ความสัมพันธ จากสิ่ง
ที่โจทยกําหนดใหได
และหาคําตอบได
ถูกตอง
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ
และถูกตองสมบูรณ

ระดับคุณภาพ
คะแนน ๘ – ๙
คะแนน ๖ – ๗
คะแนน ๔ – ๕
คะแนน ๐ – ๓

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๘. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนํา
๑) ครูทักทายนักเรียนดวยเพลง “ อยูไหน ”เพื่อเตรียมความพรอม
๒) ครูทบทวนการบวก ลบ จํานวนที่มีผลลัพธไมเกิน ๑๐๐ และการบวก ลบระคน
โดยกําหนดโจทยบนกระดานหนาชั้นใหนักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ
ขั้นสอน
๓) ครูยกตัวอยางโจทยปญหาที่ตองใชการบวก ลบระคน ๒ ขอ ใหนักเรียนชวยกัน
อานจับใจความจากโจทย และเขียนแยกแยะสิ่งที่โจทยกําหนดลงบนกระดานดํา แลวเขียนแสดง
ความสัมพันธเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ และใหเพื่อน ๆ ตรวจความถูกตองของคําตอบ

๘๓

๔) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหาที่ตองใชการบวก ลบ
ระคน
๕) ครูแจกบัตรโจทยปญหาบวก ลบระคน กลุมละ ๒ ขอ ใหนักเรียนแบงกลุม ๆละ
๓ – ๔ คน รวมกันวิเคราะหแกโจทยปญหาตามลําดับดังนี้
- อานโจทยปญหาและจับใจความ
- เขียนสิ่งที่กําหนดใหเปนประโยค
- แลวเชื่อมโยงความสัมพันธเขียนเปนประโยคสัญลักษณ
- เขียนแสดงวิธีหาคําตอบ
๖) ใหตัวแทนแตละกลุมออกมาแสดงวิธีแกโจทยปญหา ครูและเพื่อน ๆ รวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง แลกเปลี่ยนระหวางกลุมตรวจชิ้นงาน ครูชมเชยกลุมนักเรียนที่ทําไดถูกตอง
สมบูรณ และอธิบายเพิ่มเติมแกไขขอผิดพลาดใหถูกตอง
ชั่วโมงที่ ๒
ขั้นสรุป
๗) ครูทบทวนโจทยปญหาที่นักเรียนสรางขึ้น รวมกับวิเคราะหโจทย โดยครูเขียน
ลงบนกระดานใหนักเรียนพิจารณาแตละขั้นตอน
๘) ครูทดสอบนักเรียนโดยแจกใบกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนวิเคราะหโจทยปญหา
พรอมทั้งแสดงวิธีทํา โดยครูกําหนดสถานการณ เปนโจทยปญหาการบวก ลบ ระคน
๙. สื่อและแหลงเรียนรู
๘.๑ เพลง “ เธออยูไหน ”
๘.๒ แบบทดสอบสถานการณ
๘.๓ เกณฑประเมินภาระงาน

๘๔

๖

๓

ระดับคุณภาพ

๓

รวมคะแนน แผนที่ ๕

รวมความรูทักษะ

๓

คุณลักษณะฯ ๖.๒

สถานการณที่ ๒

ชื่อ-สกุล

สถานการณที่ ๑

แบบบันทึกคะแนนจากการประเมินการจัดการเรียนรู แผนการเรียนรูที่ ๕ (คะแนนเต็ม ๙ คะแนน)
ความรู-ทักษะกระบวนการ

๙

นําไปบันทึกรวมกับคุณลักษณะอันพึงประสงคในแผน/หนวยอื่น ๆ

๘๕

แผนการจัดการเรียนรู การเย็บบายศรีใบตอง หนวยการเรียนรู เรื่อง เรียนรูเรื่องบายศรี
รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑
กลุมสาระการเรียนรู การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางานมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ กระบวนการทํางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด ง ๑.๑ ม.๒/๓ มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยาง
ประหยัดและ คุมคา
สาระการเรียนรูแกนกลาง
การประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุในโรงเรียนหรือทองถิ่น
สาระสําคัญ
การเย็ บ บายศรี ใ ห สํ า เร็ จ ตามเป า หมายต อ งอาศั ย ความคิ ด สร า งสรรค มี ทั ก ษะ
กระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู มี
ความมุงมั่นในการทํางาน ตลอดจนมีจิตสํานึกในการทํางาน ใชทรัพยากรอยางประหยัด
สาระการเรียนรู
ความรู
การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในโรงเรียนหรือทองถิ่น
-การเย็บบายศรี
ทักษะ/กระบวนการ
กระบวนการปฏิบัติรายบุคคล
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอ ๖. มุงมั่นในการทํางาน

๘๖

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบ ใน
หนาที่การงาน
๖.๒ ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และ อดทนเพื่อให
งานสําเร็จตามเปาหมาย

๖.๑.๑
๖.๑.๒
๖.๑.๓
๖.๒.๑
๖.๒.๒
๖.๒.๓

พฤติกรรมบงชี้
เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง
ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ
ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ

การประเมินผลรวบยอด
ชิ้น งานหรื อ ภาระงาน นัก เรีย นเย็บตัว บายศรี ใ บตองใหเ หมาะสม จัด เตรี ย มวัสดุ
อุปกรณในการจัดเย็บบายศรีไดครบถวน เย็บตัวบายศรีดวยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
ทํางานจนสําเร็จ ผลงานมีความประณีต สวยงาม เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง และครู มีสวนรวมในการ
ประเมินผลงาน และสามารถบอกขั้นตอนการเย็บบายศรีใหผูอื่นได
การประเมินผล
๑. ประเมินความรู เรื่องบายศรี
๒. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ ๖ มุงมั่นในการทํางาน
๓. ประเมินการเย็บบายศรี
วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
จุดประสงคการเรียนรู
K – ความรู
บอกขั้นตอน ประโยชน และวัสดุ อุปกรณ
ในการทําบายศรี

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
วิธีการ / เครื่องมือ
ผลงาน / ชิ้นงาน
เกณฑการผาน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
ผานเกณฑระดับ
คุณภาพ ๑

A – คุณลักษณะ
ขอ ๖ มุงมั่นในการทํางาน

การสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑระดับ
คุณภาพ ๑

P – ทักษะ / กระบวนการใชวัสดุ อุปกรณ
ในปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอน และ
ประหยัด ตรวจผลงาน

ตรวจผลงาน/สังเกต
พฤติกรรมการการ
ปฏิบัติงาน

ตัวบายศรี

ผานเกณฑระดับ
คุณภาพ ๑

๘๗

เกณฑการประเมิน
เรื่องที่จะประเมิน
K – ความรูขอสอบ วัด
องคความรูเกี่ยวกับ
เรื่อง ขั้นตอนประโยชน
และวัสดุ อุปกรณใน
การเย็บตัวบายศรี
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑
ตั้งใจตั้งใจและ
รับผิดชอบในหนาที่
การงาน

เกณฑระดับคุณภาพ
0 (ปรับปรุง)
ไดคะแนน ๐-๔

ไมตั้งใจและไม
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

๑ (ผาน)
ไดคะแนน ๕-๖

๒ (ดี)
ไดคะแนน ) ๗-๘

๓ (ดีเยี่ยม)
ไดคะแนน ๙-๑๐

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
การทํางานใหดีขึ้น

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานใหดีขึ้น

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นดวยตนเอง

ไมอดทนตอการทํางาน ทํางานดวยความขยัน
ชิ้นงานไมสําเร็จ
อดทน และพยายามให
ทํางานดวยความเพียร
งานสําเร็จตามเปาหมาย
พยายาม และ อดทน
และชื่นชมผลงานดวย
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
ความภาคภูมิใจ
เปาหมาย
ภาคภูมิใจ
ตัวชี้วัดที่๖.๒

P – ทักษะ /
กระบวนการ
ใชวัสดุ อุปกรณใน
ปฏิบัติงานไดถูกตอง
เหมาะสม และ
ประหยัด
- ผลงาน

๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ
ของตนมาไมพรอม
๒.เลือกวัสดุเหมาะสม
กับการประดิษฐ
๓.ใชอุปกรณเหมาะสม
กับประเภทของงาน
๔.ไมสนใจทําความ
สะอาดเครื่องใชวัสดุ
อุปกรณ
๕. ผลงานตองปรับปรุง

๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ
ของตนมาไมพรอม
๒.เลือกวัสดุเหมาะสม
กับการประดิษฐ
๓.ใชอุปกรณเหมาะสม
กับประเภทของงาน
๔.ทําความสะอาด
เครื่องใชวัสดุอุปกรณ
บางครั้งหลังเลิกใช
๕.ผลงานพอใช

ทํางานดวยความขยัน
อดทน และพยายามให
งานสําเร็จตามเปาหมาย
ภายในเวลาที่กําหนด
ไมยอทอตอปญหา แก
ปญหาอุปสรรคในการ
ทํางาน และชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ
๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ
ของตนมาใหพรอม
ของตนมาพรอม
๒.เลือกวัสดุเหมาะสม
๒.เลือกวัสดุเหมาะสม
กับการประดิษฐ
กับการประดิษฐ
๓.ใชอุปกรณเหมาะสม ๓.ใชอุปกรณเหมาะสม
กับประเภทของงาน
กับประเภทของงาน
๔.ทําความสะอาด
๔.ทําความสะอาด
เครื่องใชวัสดุอุปกรณทุก เครื่องใชวัสดุอุปกรณ
ทุกครั้งหลังเลิกใช
ครั้งหลังเลิกใช
๕. ผลงานสวยงาม
๕.ผลงานประณีตสวยงาม
ทํางานดวยความขยัน
อดทน และพยายามให
งานสําเร็จตามเปาหมาย
ไมยอทอตอปญหาใน
การทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ

๘๘

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอนการเรียนรู
๑. กิจกรรมนําสูการเรียน
๑. นักเรียนทําสมาธิกอนเรียน ๕ นาที ครูสอดแทรกหลักธรรมเรื่อง ความวิริยะ
ในการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ความมุงมั่นในการทํางาน
๒. นักเรียนดูหุนจําลองของจริง บายศรีปากชามและบายศรีใหญ พรอมกับสนทนาถึง
- รูปราง ลักษณะของบายศรีปากชาม และบายศรีใหญ
๓. ครูแจงจุดประสงคการเรียน
๑. กิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียน
๑. นักเรียนตรวจสอบวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานใบตองการเย็บตัวบายศรี
๒. ครูอธิบายสวนประกอบของบายศรี
๓. นักเรียนศึกษาใบความรูใ นการเย็บตัวบายศรี จากนัน้ ครูอธิบายขั้นตอนในใบ
ความรูครูสาธิตการพับ มวน ใบตองเพื่อทําตัวบายศรี แลวใหนักเรียนปฏิบัติตามเปนขั้นตอน
๔. นักเรียนปฏิบัติการเย็บตัวบายศรีจนสําเร็จตัวทีห่ นึ่ง ครูสํารวจการทํางานของ
นักเรียนโดยใหคําแนะนํา ชืน่ ชมผลงาน นักเรียนที่มีทกั ษะสามารถใหแนะนําเพื่อน
๕. นักเรียนปฏิบัติเย็บตัวบายศรีตัวที่ ๒ เพื่อใหเกิดความชํานาญ
๖. นักเรียนประเมินผลงานของตัวเองโดยเปรียบเทียบผลงานครั้งที่ ๑ และ ๒ และ
ใหเลือกผลงานชิ้นที่นักเรียนพอใจที่สุดสงในกลุมชั้นเรียน และใหนกั เรียนทุกคนชวยกันเรียงผลงาน
ของทุกคนแบงเปน ๔ ระดับ คือ ผลงานระดับ ดีมาก / ดี / พอใช / ตองปรับปรุง โดยบันทึกผลการ
ประเมินลงในแบบบันทึก
๗. นักเรียนที่ไดคะแนนเปนอันดับ ดีมาก เสนอผลงานหนาชั้นเรียน บอกถึง
เทคนิคในการเย็บบายศรีใบตอง และจุดเดนของผลงาน
๑. กิจกรรมรวบยอด / สรุปผลการเรียน
๑. ครูรวมสรุปการปฏิบัติงานการเย็บตัวบายศรี แนะนําขอบกพรอง และนําไป
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหนกั เรียนนําไปพัฒนา อีกทั้งเปดโอกาสใหกับนักเรียนพัฒนางานและนํามาสง
ใหมไดตลอดภาคเรียน
๒. นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานในสัปดาหตอไป
สื่อการเรียนรู
๑. หุนจําลองบายศรีปากชาม และบายศรีใหญ
๒. ใบความรูว ธิ ีปฏิบัติงานการเย็บตัวบายศรี

๘๙

แหลงการเรียนรูเพิ่มเติม
มณีรัตน จันทนะผะลิน. (๒๕๔๐). งานใบตอง. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อมรินทรพ
ริ้นติ้งแอนดพบั ลิชชิ่ง , หนา ๓๒๐.
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง / เสนอแนะ
นักเรียน นําความรู ทักษะและกระบวนการไปทําบายศรีปากชามและบายศรีสูขวัญใน
สัปดาหตอไปและพัฒนาสรางสรรคใหเกิดชิ้นงานทีแ่ ปลกใหมขึ้น
แนวคิด / เนื้อหาที่บูรณาการ
-วิชาวิทยาศาสตร โดยการนําน้ํามะนาวซึ่งมีฤทธิ์เปนกรดผสมกับน้ําชุบใบตอง
เพื่อปองกันไมใหขอบใบตองดําและช้ํา
- คณิตศาสตร เรื่อง มุม เศษสวน
- ภาษาไทย การพูด การนําเสนอผลงาน การอานใบความรู
- สังคมศึกษา การทําสมาธิ วัฒนธรรมประเพณี
- ศิลปะ การจัดวางลําดับตัวบายศรีใหไดขนาดและสมดุลย

๙๐

แบบบันทึกผลการประเมินผล
รายการ

คุณลักษณะ(ระดับคุณภาพ )

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตัวชี้วัดที่๖.๒
ทํางานดวยความ
ตั้งใจและ
ชื่อ-สกุล
เพียรพยายาม
รับผิดชอบใน
และ อดทน
หนาที่การงาน
เพื่อใหงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย
ภาคภูมิใจ

การปฏิบตั ิงาน ( ๑๕ คะแนน)

การ
การ การใช การทํา ผลงาน รวม
เตรียม เลือก อุปกรณ ความ
(๓) (๑๕)
อุปกรณ วัสดุ ( ๓ ) สะอาด
( ๓) ( ๓ )
อุปกรณ
( ๓)

ลงชื่อ
(
เกณฑการประเมินผลคุณลักษณะ
ระดับคุณภาพ ๓ ระดับ ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ ๒ ระดับ ดี
ระดับคุณภาพ ๑ ระดับผาน
ระดับคุณภาพ 0 ระดับไมผาน

ผูประเมิน
) ครู/นักเรียน

คะแนน
ขอสอบ
(๑๐ะแนน)

๙๑

ตัวอยางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
โดยจัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรม รวมดวยชวยกันสรางสรรคความดี
๑. จุดประสงค
๑. เพื่อสรางนิสัยความรับผิดชอบการทํางานของกลุม
๒. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการรักษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน
๒. เปาหมาย
นักเรียนปฏิบัติหนาที่และทํางานกลุมในการรักษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน โดย
เนนคุณลักษณะ ดังนี้
๑. มีวินัย ตัวชี้วัด ขอ ๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
๒. มีความมุงมั่นในการทํางาน ตัวชี้วัด ขอ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่
การงาน และ ขอ ๖.๒ ทํางานดวยความเพียร พยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
๓. มีจิตสาธารณะ ตัวชี้วัด ขอ ๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ
และขอ ๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
๓. ขั้นตอนกิจกรรม
๑. สรางความเขาใจในเรื่องการทํางานรวมกัน การเห็นคุณคาของการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
๒. นักเรียนมีสวนรวมในการเลือกเขตการรับผิดชอบ หรือครูจัดแบงกลุมใหตาม
ความเหมาะสม
๓. นักเรียนแบงหนาที่ตามความรับผิดชอบหรือครูแนะนํา
๔. นักเรียนปฏิบัติตามหนาที่
๕. นักเรียนประเมินการปฏิบัติงานของตนเองและปรับปรุง
๖. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอผูอื่น
๔. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จ
๑. นักเรียนปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
๒. นักเรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
๓. นักเรียนทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
๔. นักเรียนชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ
๕. นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน

๙๒

๕. การประเมินผล
๑. ผูเรียนประเมินตนเอง
๒. กลุมประเมิน
๓. เพื่อนประเมิน
๔. ครูอื่น ๆ รวมประเมิน
กิจกรรมหนูทําได
๑. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางนิสัยเรื่องความประหยัดทั้งของสวนตัวและของสวนรวม
๒. เพื่อใหเห็นคุณคาของความประหยัด
๒. เปาหมาย
นั ก เรี ย นอยู อ ย า งพอเพี ย ง ตั ว ชี้ วั ด ๕.๑ ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งพอประมาณ มี เ หตุ ผ ล
รอบคอบ มีคุณธรรม
๓. ขั้นตอนกิจกรรม
๑. สร างความตระหนัก ถึ งประโยชนและผลดีของความประหยัดในปจ จุบั นและ
อนาคต (อาจใชขาวหนังสือพิมพ หรือใชกรณีศึกษาเปนสื่อ)
๒. นักเรียนรวมกลุมสํารวจ/บันทึก รายรับ-รายจายของตนเองหรือของครอบครัว
จําแนกสิ่งที่จําเปนกับสิ่งที่ฟุมเฟอยหรือเกินความจําเปน
๓. นักเรียนรวมกันสรุปถึงรายจายที่เกินจําเปน และวิธีการลดรายจายที่เกินจําเปน
๔. นักเรียนตั้งเปาหมายของการประหยัดรายจายตามสถานะของตนเอง โดยกําหนด
ระยะเวลาปฏิบัติรายจายภายใน ๑ เดือน
๕. นักเรียนจัดทําบัญชีการรับ - การจายของตนเอง/ครอบครัวทุกวันติดตอกัน ๑ เดือน
๖. นักเรียนสรุปผลของการใชจายในชวงเวลา ๑ เดือน
๗. นักเรียนสรุปองคความรูที่ไดรับ และกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อการประหยัดอยาง
ตอเนื่องในชีวิตประจําวันตอไป
๔. ตัวชี้วัดของความสําเร็จ
นักเรียนดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕. การประเมินผล
๑. ตรวจสอบบันทึกรายรับรายจาย
๒. สังเกต ตรวจสอบ การรายงานผลของผูเรียนรายบุคคล
๓. สัมภาษณ – สอบถาม พอแม ผูปกครอง หรือบุคคลในครอบครัว
๔. ผูเรียน หรือเพื่อนประเมิน

๙๓

ตัวอยางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
โดยจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ชื่อโครงการ

สงเสริมคุณธรรมสรางระเบียบวินัยภายในหองเรียน

๒. ระดับชั้น

ป.๑ – ป.๖

๓. หลักการและเหตุผล
การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหรื อ การพั ฒ นาตนเองของนั ก เรี ย นที่ เ กิ ด จากความคิ ด ความ
ตระหนักของตัวนักเรียนเองจะสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
๔. วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
และสังคมได
๔.๒ เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔.๓ เพื่อใหนักเรียนใชทรัพยากรของสวนกลางอยางประหยัด คุมคาและเก็บรักษา
ดูแลอยางดี
๕. กลุมเปาหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖

๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งนักเรียนเพื่อรับผิดชอบภาระงานที่กําหนด
๖.๒ กําหนดเกณฑการประเมิน เชน
- ความสะอาดเรียบรอยของหองเรียน
- ความสะอาดเรียบรอยของโตะเรียน
- ความสะอาดเรียบรอยของกระดานดํา
- ความรับผิดชอบในการปดไฟฟา, ปดพัดลม
๖.๓ แตงคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ (ไมผาน, ผาน, ดี, ดีเยี่ยม)
๖.๔ สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายภาคเรียน
๗. สื่ออุปกรณ อุปกรณในการทําความสะอาด

๙๔

๘. การวัดและประเมินผล
๘.๑ การสังเกต
๙. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จ
๙.๑ นักเรียนผานเกณฑประเมินขั้นดีตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป

๙๕

๑. ชื่อโครงการ เด็กดีในดวงใจ
๒. ระดับชั้น ทุกระดับชั้น
๓. หลักการและเหตุผล
เด็กดีในดวงใจเปน ผูที่มีคุณธรรมทางดานคุณ ลักษณะอันพึ งประสงค ๘ ประการ
เปนเด็ก/เยาวชนที่พึงประสงคของโรงเรียนและสังคม
๔. วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๔.๒ เพือ่ ใหนักเรียนมีขวัญและกําลังใจในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
๕. กลุมเปาหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖
๖. ดําเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธโครงการใหนักเรียนทราบ พรอมแจงเกณฑการสรรหาเด็กดีในดวงใจ
๖.๒ สรรหานักเรียน “เด็กดีในดวงใจ” ระดับหองเรียนตามเกณฑที่กําหนด สัปดาห
ละ ๑ คน และระดับชั้นเรียน เดือนละ ๑ คน
๖.๓ แจงขาวผูที่มีคุณสมบัติเปนเด็กดีในดวงใจที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห
๖.๔ ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง เชน ติดภาพถาย เขียนประวัติ มอบเกียรติบัตร
๖.๕ ประกาศยกยองชมเชยผูปกครอง / ชุมชน โดยใชจดหมายหรือใบประกาศแจงใหทราบ
๗. งบประมาณ คาจัดทําเกียรติบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ ปายประกาศ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
๘.๑ ครูประจําวิชา / ครูประจําชั้น
๘.๒ ผูบริหารโรงเรียน
๙. การประเมินผล
๙.๑ การสังเกต
๙.๒ การสอบถาม
หมายเหตุ
๑. ระยะเวลาการประกาศเกียรติคุณนักเรียน พิจารณาปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน
๒. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการยกยองเปนเด็กดีในดวงใจขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑของแตละโรงเรียน

๙๖

๑. ชื่อโครงการ

จิตสาธารณะ

๒. ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๓. แนวคิด
ผูที่มีจิตสาธารณะเปนผูที่มีความเสียสละ อาสาชวยเหลือผูอื่นจึงชวยเหลือสังคมตาม
กําลังความสามารถดวยการเสียสละแรงกาย ใจ และสติปญญา หรือลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาหรือ
สรางสรรคสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน
๔. วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
๔.๒ เพือ่ เผยแพรคุณลักษณะอันพึงประสงคดานจิตสาธารณะ
๕. กลุมเปาหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งคณะทํางาน คณะครูเพื่อเปนที่ปรึกษานักเรียนกลุมละ ๑ คน
๖.๒ รับสมัครนักเรียน กลุมละ ๑๕ – ๒๐ คน ใหนักเรียนเลือกประธาน รองประธาน
กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ
๖.๓ ประชุมนักเรียนเพื่อชี้แจงวิธีการเขียนโครงการ เวนชวงเวลาใหนักเรียนประชุม
สมาชิกเพื่อกําหนด เปาหมาย และวิธีการดําเนินกิจกรรม
๖.๔ ประชุมนักเรียนเพื่อใหนักเรียนนําเสนอโครงการ โดยครูที่ปรึกษาพิจารณาให
ความชวยเหลือ
๖.๕ นักเรียนดําเนินกิจกรม โดยมีครูที่ปรึกษาอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
และประเมินผล
๖.๖ รายงานผลการจัดกิจกรรมดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง เชน จัดนิทรรศการ แสดง
ผลงาน หรือประกาศเกียรติคุณ
๗. งบประมาณ
๗.๑ บริจาค
๗.๒ โรงเรียนสนับสนุน
๘. การวัดและประเมินผล
๘.๑ การสังเกตพฤติกรรม
๘.๒ รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
๘.๓ การเขียน / การพูดแสดงความรูสึก

๙๗

๙. ผูรับผิดชอบ
๙.๑ ครูที่ปรึกษา
๙.๒ นักเรียนกลุมจิตสาธารณะ
หมายเหตุ

ตัวอยางโครงการจิตสาธารณะของนักเรียน
๑. พี่สอนนอง (สอนหนังสือเด็กเล็ก / ชวนนองเลนเกม)
๒. พี่ดูแลนอง (ชวยตัดผม / กําจัดเหา / ตัดเล็บ)
๓. เก็บขยะในชุมชน
๔. ทําความสะอาดวัด
๕. ดูแลผูปวยในโรงพยาบาล
๖. อาสาจราจร
๗. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ
๘. ปลูกตนไม / ปลูกปา
๙. ซอมแซมสถานที่สาธารณะ เชน ตูโทรศัพท ปายรถเมล ฯลฯ
๑๐. ดูแลคนชรา
๑๑. อนุรักษสิ่งแวดลอม
ฯลฯ

๑๐. เกณฑคุณธรรม
มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (๓) ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางาน อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา
แบงปนสิ่งของใหผูอื่นดวยความเต็มใจ
ดี (๒) ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางาน อาสาทํางาน และแบงปนสิ่งของ
ใหผูอื่นดวยความเต็มใจ
ผาน (๑) ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางาน และอาสาทํางานใหผูอื่นดวยความเต็มใจ
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ชวยกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ดีเยี่ยม (๓) ดูแลรักษาสมบัติ สิ่งแวดลอมของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน
และเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของโรงเรียนดวยความเต็มใจ
ดี (๒) ดูแลรักษาทรัพยสมบัติ สิ่งแวดลอมของหองเรียน โรงเรียน และเขา
รวมกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของโรงเรียนดวยความเต็มใจ
ผาน (๑) ดูแลรักษาทรัพยสมบัติ สิ่งแวดลอมของหองเรียน โรงเรียน และ
เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของโรงเรียน

๙๘

๑. โครงการ

โลกกวาง การเรียนรู

๒. ระดับชั้น

ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา

๓. หลักการและเหตุผล
ความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนเปนคุณลักษณะนิสัยของผูใฝเรียนรู ซึ่งผูที่จะใฝเรียนรูนั้นจะตองมีวนิ ยั ใน
ตนเองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และมีความมุงมั่นเรียนรูเปนพื้นฐาน
๔. วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
สถานศึกษา
๔.๒ เพื่อสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหเรียนรูไดลึกซึ้งกวางขวาง
๔.๓ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๕. เปาหมาย
ผูเรียนมีคุณลักษณะใฝเรียนรู ซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นในการทํางาน
๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ สํารวจแหลงเรียนรูจากเว็บไซต และแหลงเรียนรูในชุมชน/ทองถิ่น
๖.๒ จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูที่ไดจากการสํารวจ
๖.๓ ประชาสัมพันธ/ชี้แจงวัตถุประสงคใหผูเรียนไดรับรูอยางทั่วถึง ดวยการจัดปาย
นิเทศ ประชาสัมพันธ แผนพับ เสียงตามสาย บอกผานครูประจําชั้น ฯลฯ
๖.๔ รับสมัครนักเรียนที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการ
๖.๕ จัดกลุมนักเรียนโดยจัดโครงสรางกลุมตามรูปแบบประชาธิปไตย มีประธาน
รองประธาน เลขานุการ และสมาชิกเปนคณะกรรมการ
๖.๖ กลุมนักเรียนกําหนดเปาหมายความสําเร็จ ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู เวลา
สิ้นสุดโครงการ และภาระงานของกลุม
๖.๗ กลุมนักเรียนดําเนินกิจกรรมตามที่กลุมกําหนด
๖.๘ ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมนักเรียน เชน
- กลุ ม ประสบผลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายและระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ม ากน อ ย
เพียงไร และผลสําเร็จเปนอยางไร
- ผลงาน/ภาระงานของกลุมที่ปรากฏมีอะไรบาง
- ปญหา อุปสรรค ที่กลุมประสบ และวิธีการแกไขปญหา หรือการชนะอุปสรรค
- ผูเรียนสรุปผลการเรียนรูของกลุม / สรุปองคความรูที่ไดรับ / เขียนสะทอนความคิด

๙๙

๖.๙ กลุมนักเรียนรายงานผลการเรียนรูโลกกวางของแตละกลุมตอสมาชิกโครงการ
๖.๑๐ ประชาสั มพั นธความสํา เร็จ ความภาคภูมิใ จและรับการชื่นชมดวยการจั ด
นิทรรศการผลงานหรือจัดตลาดนัดองคความรูโลกกวาง
๖.๑๑ รายงานโครงการ
๗. ผูรับผิดชอบ
๗.๑ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๗.๒ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗.๓ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพ
๗.๔ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๗.๕ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา
๗.๖ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๗.๗ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๗.๘ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๘. งบประมาณ งบอุดหนุนการศึกษา
๙. สถานที่หรือแหลงเรียนรู
๙.๑ แหลงเรียนรูภูมิปญญาในทองถิ่น/ชุมชน
๙.๒ เว็บไซต
๙.๓ เอกสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
๙.๔ ความรูที่จําเปน
- ความรูเรื่องสุขภาพ
- ความรูเรื่องสิ่งประดิษฐ
- ความรูเรื่องการอาชีพ
- ความรูเรื่องสัตวเลี้ยง
- ความรูเรื่องพืช สัตวเศรษฐกิจ
- ความรูเรื่องสถาบันการศึกษา
- ความรูเรื่องภูมิศาสตร/ประวัติศาสตร
- ความรูเรื่องศาสนา
- ความรูเรื่องวัฒนธรรม
- ความรูเรื่องภาษา
- ความรูเรื่องสิ่งแวดลอม
- ความรูเรื่องปญหาสังคม

๑๐๐

-

ความรูเรื่องภัยธรรมชาติ
ความรูเรื่องวรรณคดี วรรณกรรม
ความรูเรื่องแฟชั่น
ความรูเรื่องเทคโนโลยี
ความรูเรื่องภาพยนตร
ความรูเรื่องดารา/เพลง
ฯลฯ

๑๐. ตัวชี้วัดวามสําเร็จ
๑๐.๑ ผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี
ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐.๒ ผูเรียนบันทึกความรูจากสิ่งที่เรียนรูสรุปเปนองคความรู
๑๐.๓ ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการตาง ๆ (การนําเสนอดวยวาจาประกอบ
หลักฐานอางอิง การจัดนิทรรศการ) เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๑๑. การประเมินผล สังเกต ตรวจสอบผลงาน ผูเรียนประเมินตนเอง
๑๒. เกณฑคุณภาพ
๑๒.๑ ใฝเรียนรู
คุณภาพระดับ ๑ (ผาน)
ผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ สิ่งพิมพ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี
หรือจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ
คุณภาพระดับ ๒ (ดี)
ผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ สิ่งพิมพ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี
แหลงเรียนรูอื่นและมีการบันทึกความรู
คุณภาพระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)
ผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ สิ่งพิมพ เอกสาร สื่อเทคโนโลยี
ภูมิปญญาแหลงเรียนรูอื่น มีบันทึกความรูและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
๑๒.๒ ซื่อสัตยสุจริต
คุณภาพระดับ ๑ (ผาน)
ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง ทําตามสัญญาที่ตนให
ไวกับตนเอง กลุมเพื่อนและครู

๑๐๑

คุณภาพระดับ ๒ (ดี)
ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง ทําตามสัญญาที่ตนให
ไวกับเพื่อน และครู ละอาย เกรงกลัวที่จะทําความผิด
คุณภาพระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)
ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง ทําตามสัญญาที่ตนให
ไวกับเพื่อน และครู ละอาย เกรงกลัวที่จะทําความผิด เปนแบบอยางที่ดีดานการประพฤติตรงตาม
ความเปนจริง
๑๒.๓ มุงมั่นในการทํางาน
คุณภาพระดับ ๑ (ผาน)
ทํางานดวยความขยัน และพยายามใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
คุณภาพระดับ ๒ (ดี)
ทํางานดวยความขยัน และพยายามใหงานสําเร็จตามเปาหมาย และเสนอ
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
คุณภาพระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)
ทํางานดวยความขยัน และพยายามใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ไมยอทอตอ
ปญหาในการทํางาน และเสนอผลงานดวยความภาคภูมิใจ

๑๐๒

๑. ชื่อโครงการ มุงสูนักเรียนคุณภาพ
๒. ระดับชั้น

ม.๑ – ม.๖

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมการใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีวินัย มุงมั่นในการ
ทํางาน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๓.๒ เพื่อใหนักเรียนใชชีวิตประจําวันอยางพอเพียง อยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข
๔. กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖
๕. วิธีการดําเนินการ
๕.๑ กําหนดฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนตามวัตถุประสงค
๕.๒ จัดทําคูมือครูในแตละฐานกิจกรรม จํานวน ๕ ฐาน ทุกระดับชั้น
๕.๓ แบงหนาที่ความรับผิดชอบใหครูศึกษาคูมือ
๕.๔ ดําเนินการจัดกิจกรรมแตละระดับชั้น ฐานละ ๑ วัน รวม ๕ ฐาน ๕ วัน ๆ ละ
๓๐ นาที (๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น.)
๕.๕ ประเมินผลการจัด กิ จกรรมตามที่กํ า หนดในคูมื อ โดยครูที่ปรึ ก ษาและครู
ผูรับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมในแตละฐาน
กิจกรรมที่ ๑ ฐานใฝเรียนรู
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูจากหนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
ตาง ๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๒. เพื่อใหนักเรียนมีการบันทึกความรู และสรุปเปนองคความรูได
๓. เพื่อใหนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
วิธีดําเนินการ
กําหนดสถานการณตาง ๆ ไดแก เรื่องทั่ว ๆไปที่เหมาะสมกับระดับชั้น ใหผูเรียน
วิเคราะหสถานการณเปนรายบุคคล เลือกตัวแทนนําเสนอ แตละสัปดาหจะเปลี่ยนสถานการณที่
กําหนดโดยครูผูสอนในระดับชั้นนั้น ๆ

๑๐๓

กิจกรรมที่ ๒ ฐานรักความเปนไทย
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนมีมารยาทงามแบบไทย
๒. เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
วิธีดําเนินการ
กํ า หนดสถานการณ ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทย ครั้ ง ละ ๑
สถานการณ แลวใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณ หรือจัดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติตามสถานการณ
ที่กําหนด เชน ทําบุญตักบาตร มารยาทแบบไทย ประเพณีตาง ๆ การปฏิบัติตนตามศาสนากิจ เปนตน
กิจกรรมที่ ๓ ฐานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอม
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน
๓. เพื่อใหนักเรียนบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียน
วิธีดําเนินการ
กํ า หนดกิ จ กรรมตามรู ป แบบของโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยใหนักเรียนสํารวจพืชในทองถิ่น จัดทําปายชื่อพันธุ
ไม ปลูกพืชเพิ่มเติม ดูแลรักษา การนําพืชมาใชประโยชนในกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกทําเว็ป
ไซตเพื่อเผยแพรพันธุพืชในทองถิ่น
กิจกรรมที่ ๔ ฐานตามรอยพอ พออยูพอกิน และพอเพียง
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อใหนักเรียนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย
๓. เพื่อใหนักเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
วิธีดําเนินการ
จัดใหผูเรียนศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ฯ โครงการในพระราชดําริตาง ๆ รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลวนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และจัดทํารายงานชิ้นงาน จัดทําโครงงาน เพื่อนําเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และจัดเปนนิทรรศการ

๑๐๔

กิจกรรมที่ ๕ ฐานเพื่อนสัมพันธ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อฝกใหนักเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๒. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางนักเรียนกับผูอื่น
วิธีดําเนินการ
ครูที่ปรึกษาจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียน คนหาความสามารถพิเศษ และจุด
พัฒนาของนักเรียน ใหนักเรียนคนหาตนเอง รูจักตนเองและความตองการของตนเอง แลวใหนักเรียน
รวมกลุมตามลักษณะความตองการ และคิดคนวิธีการที่จะพัฒนาตนเอง เขียนเปนแผนการดําเนินงาน
โดยมีครูเปนที่ปรึกษา ดูแล และสนับสนุนในดําเนินการ
๖. งบประมาณ
๖.๑ คาจัดทําเอกสารคูมือ
๖.๑ คาวิทยากร
๗. ผูรับผิดชอบ
๗.๑ ครูที่ปรึกษา
๗.๒ ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๗.๓ ครูแนะแนว
๗.๔ ครูระดับชั้น
๗.๕ ครูรับผิดชอบกลุมสาระ / งานตาง ๆ ในโรงเรียน
๘. การประเมินผล
๘.๑ การสังเกต
๘.๒ การสอบถาม
๘.๓ การทดสอบ

๑๐๕

ตัวอยางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวัน

คุณลักษณะสรางไดดวยวินัยเชิงบวก
โรงเรียนวินัยวิทยาคม เปนโรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ทุ ก ๆ เช า เวลา ๘.๐๐ น. นั ก เรี ย นทุ ก คนจะต อ งมาเข า แถวเคารพธงชาติ
สวดมนตไหวพระ ทําสมาธิ และรายงานผลการตรวจสอบการทํางานของนักเรียนแตละชวงชั้นตามที่
ไดรับมอบหมายใหทํางาน เรียกวา “งานกลุมสี” และที่สําคัญมีการรายงานความสะอาดของหองเรียน
ซึ่งดําเนินการโดย “สภานักเรียน”
เสียงประกาศของสภานักเรียนแทบทุกเชาตลอดระยะเวลา ๑ สัปดาหที่ผานมาคือ
“หองเรียนที่ไมสะอาด ไมเปนระเบียบ ตองปรับปรุง ไดแก หองเรียนชั้น ม.๒ และ ชั้น ม.๓”
จนเด็กนักเรียนชั้นอื่นๆ สงเสียง ฮือ...ฮา...โห.... เมื่อเสียงประกาศจบลง สรางความหงุดหงิด คับของ
ใจ ใหกับคณะครูผูสอนชั้น ม.๒ และ ม.๓ เปนอยางยิ่ง
“ไมออนดัดงาย....ไมแกดัดยาก”
“เด็กถูกละเลยมานาน...พอมาถึงเราก็สายเกินแก”
“เราตองหามาตรการลงโทษทีละคน ทีละกลุมใหอยูหมัด”
“อับอายขายขี้หนา ทําไงก็ทําเถอะ”
“ครูแนะแนว ชวยแนะแนวใหมีวินัยหนอยสิ”
“พี่ไมอยากเปนครูประจําชั้นเลย เหนื่อย”
เสียงของครูผูสอนในสายชั้นมัธยมศึกษาตางระเบ็งเซ็งแซดวยความกังวล เบื่อหนาย
ทอแท ครูปาอุบลก็มีสีหนากังวล แตแววตาครุนคิด “เด็กก็คือเด็ก ไมใชผูใหญตัวเล็กเสียเมื่อไหร
การอบรม บมนิสัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนหนาที่ของ “ครู” เราตองทําได
ครูปาอุบล ครูแนะแนว เขามาพบนักเรียนในหองดวยทาทางปกติ พูดทักทายอยาง
เปนกัลยาณมิตร และเริ่มใชวินัยเชิงบวกกับนักเรียนดังนี้

๑๐๖

๑. สรางสัมพันธดวยการเปดเผยตนเอง
“นั ก เรี ย นคะ นั ก เรี ย นไม ต อ งเสี ย ใจนะ ที่ ถู ก ประเมิ น เรื่ อ งห อ งเรี ย นไม ส ะอาด
สมัยกอนครูก็โดนแบบนี้ รุนพี่ของนักเรียนก็โดนแบบนี้ แตครูเปนหวงความรูสึกของพวกเรานะ
ถาถูกประเมินแบบนี้ ประกาศวาเราตองปรับปรุงไปเรื่อย ๆ.....เราจะรูสึกอยางไร”
๒. ใชคําถามกระตุนใหผูเรียนเปดเผยตนเอง
“แลวพวกเราคิดเห็นอยางไรกับเรื่องนี้”
เด็กตอบวา
“เขาไมชวยกันทําความสะอาด”
“เขาเลนกันในหอง ใสรองเทามาในหอง”
“เวรไมทําความสะอาด”
“เขาเอาขนมมากินในหอง”
“เขาเสียงดัง พับกระดาษขวางกันแลวไมเก็บ”
ฯลฯ
๓. ขั้นตรวจสอบความตระหนัก
“แลวเราจะทําอยางไรหองเรียนเราจึงจะสะอาด สวยงามและเปนระเบียบ”
เด็ก ๆ ตอบวา
“ลงโทษ ตีเลย ปรับเลยครับ”
“แบงกลุมรับผิดชอบใหม”
“ตองชวยกันจริง ๆ”
“มีคนทําไมดี ไมกี่คน บอกก็ไมฟง”
“หัวหนาบอกเขาก็ไมทํา”
ฯลฯ
“ถาอยางนั้นเรามากําหนดกติกาการทําหองเรียนใหนาอยูรวมกันดีไหม”
๔. ขั้นสรางความคาดหวัง
“เอาละทีนี้ครูอยากรูวาพวกเราตองการใหหองเรียนของเราเปนอยางไร”
เด็ก ๆ ตอบวา
๑. สะอาด ใหพื้นหองนั่ง นอนเลนได
๒. ไมเลนกันเสียงดัง
๓. เอาขยะไปทิ้งทุกวัน
๔. จัดโตะเกาอี้ใหเปนระเบียบ
๕. มีความรู มีหนังสือใหอาน
๖. จัดปายนิทรรศการใหสวยงาม

๑๐๗

๗. ปดพัดลม ปดไฟ กอนออกจากหอง
๘. หาไมกวาด ไมถูพื้นมาเพิ่มเติม
๙. ทุกคนตองเชื่อฟงหัวหนาดวย ฯลฯ
๕. ขั้นจัดระบบและเสริมแรง
“ยอดเยี่ยมมากเลย ถาอยางนั้น เรามาหาคนรับผิดชอบกันไหมวาใครจะทําอะไรบาง”
กลุมที่ ๑ เอาขยะไปทิ้งทุกวัน และปดพัดลม ปดไฟ
กลุมที่ ๒ กวาด ถูพื้นหอง
กลุมที่ ๓ จัดโตะ เกาอี้ ที่วางหนังสือใหเรียบรอย
กลุมที่ ๔ จัดบอรด เปลี่ยนบอรดความรู
กลุมที่ ๕ หาหนังสือมาไวในหองใหเพื่อน ๆ อาน
๖. ขั้นตรวจสอบ
“แลวจะรูไดอยางไรวาใครทําหรือไมทําตามกติกาขอตกลง”
“แลวถาพวกเรา กลุมหรือคนใดคนหนึ่งไมทําตามกติกาขอตกลงละ จะทําอยางไร
นักเรียนดูแลกันเองนะคะ”
หลังจากนั้น มีการปรับปรุงหองเรียนกันอยางจริงจังและสนุกสนาน มีเสียงหยอกลอ
กั น ระหว า งทํ า งาน และมี ค วามมุ ง มั่ น ในการทํ า งานเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง มี ก ารประเมิ น และ
ตรวจสอบโดยหัวหนากลุม และกลุมอื่นๆ ก็ประเมินและบันทึกไวดวย เด็ก ๆ ควบคุมดูแลกันเอง
ตักเตือนกันเอง ซึ่งเด็กใชคําวา “รักเพื่อนตองเตือนเพื่อน”
๗. ขั้นติดตามผล
หลังจากนั้นครูนักเรียน และหัวหนากลุมก็นําผลการประเมินมาสรุปสัปดาหละ ๑
ครั้ง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
๘. ขั้นชื่นชม ภาคภูมิใจ
สัปดาหตอมา ผลการตรวจความเปนระเบียบของหองโดยคณะกรรมการสภานักเรียน
ที่ประกาศหนาเสาธงตอนเชาดูเหมือนวาเปนเสียงที่ไพเราะชัดเจนที่สุดในรอบปวา
“หองเรียนที่สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ยอดเยี่ยม ไดแกหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๒ และปที่ ๓” พอสิ้นเสียงประกาศนักเรียนมัธยมทุกคนตางปรบมือเสียงดังกึกก องตอเนื่อง
ยาวนาน.. เด็ก ๆ มัธยมปที่ ๒ และ ๓ทุกคนหัวใจพองโต ใบหนา สีหนา ทาทางยิ้มแยม แจมใส เดิน
แถวกลับหองเรียนอยางสงา ผาเผย ภาคภูมิใจในความสําเร็จและเปนพี่ของนอง ๆ อยางมั่นใจ

๑๐๘

สัมพันธนองพี่ ทําดีเพื่อพอ
โรงเรียนรักชาติศึกษา เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปดสอนตั้งแตระดับ
อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เนื่องจากมีนักเรียนหลายระดับในโรงเรียนเดียวกัน ทําใหมีปญหาเกิดขึ้น เชน พี่รังแก
นอง พี่เอาเปรียบนอง เปนตน โดยเฉพาะปญหาการเขาแถวเคารพธงชาติ พี่มัธยมจะยืนในรมรอให
น อ งเข า แถวเสร็ จ ก อ น เมื่ อ ใกล เ วลาเคารพธงชาติ จึ ง จะเดิ น มาเข า แถว ผู บ ริ ห ารและคณะครู ไ ด
ปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาวา ทําอยางไรจึงจะทําใหนักเรียนเขาแถวอยางพรอมเพรียงกัน ในที่สุด
ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการสัมพันธนองพี่ ทําดีเพื่อพอ โดยจัดแบงนักเรียนคละชั้นกันเปนกลุมๆ
ละ ๑๐-๑๕ คน มีนักเรียนระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีครูที่ปรึกษากลุมละ ๑ คน การเขา
แถวแตละวัน ใหหัวหนากลุมดูแลนองเขาแถวใหเปนระเบียบ การทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน มี
การไหวซึ่งกันและกัน เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันก็ใหแตละกลุมรับประทานอาหารรวมกัน
กอนทานอาหารก็ใหนักเรียนพิจารณาอาหารเพื่อระลึกถึงบุญคุณของอาหาร ผูประกอบอาหาร และเห็น
คุณคาของอาหารที่รับประทาน พี่เลานิทานใหนองฟง พี่พานองอานหนังสือ เมื่อใกลงานกีฬาสีของ
โรงเรียน ก็จัดใหนักเรียนกลุมเดียวกันอยูสีเดียวกัน พี่พานองซอมกีฬา ซอมกองเชียร และรวมกันจัด
งานกีฬาสี โดยมีครูเปนที่ปรึกษา เมื่อเวลาผานไป ๑ ภาคเรียน ผูบริหารและคณะครูไดเห็นภาพการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียนอยางชัดเจน คือ พี่รักนอง ไมมีการรังแกนอง มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความ
เปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนของครูก็มีความราบรื่น สงผลตอคุณภาพการ
เรียนรูของนักเรียน ชุมชนใหการตอบรับและชื่นชมมากขึ้นดวย

๑๐๙

บทที่ ๓
การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. การดําเนินการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
การดําเนินการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาจะบรรลุผลไดนั้นจะตอง
อาศัยการบริหารจัดการและการมีสวนรวมจากทุกฝาย ดําเนินการพัฒนาทั้งในและนอกหองเรียน
โดยมอบหมายภารกิจในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในหองเรียน ใหครูผูสอน
แตละกลุมสาระการเรียนรูเปน ผูรับผิดชอบ โดยสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในชั่วโมงการเรียนการสอน/กิจกรรมโครงการ หรือในโอกาสอื่น ๆ ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการหลาย
รูปแบบ สถานศึกษาสามารถเลือกนําไปใชไดตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
รู ป แบบที่ ๑ เป น รู ป แบบที่ เ หมาะสํ า หรั บ สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร อ มในด า น
ทรัพยากรตาง ๆ คอนขางสูงถึงสูงมาก และเหมาะสําหรับสถานศึกษาที่ตองการเนนดานการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสูความเปนเลิศ โดยมีนโยบายที่จะใหบุคลากรและครูทุกคนไดมี
สวนรวมในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกขอตามที่สถานศึกษากําหนด โดยจะ
มีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เปนองคคณะบุคคล
ในสถานศึ ก ษาที่ ค อยช ว ยเหลื อ คณะครู ในกรณี ที่ พ บว า นั ก เรี ย นบางคนมี ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นและ
ไมสามารถจะพัฒนาดวยกระบวนการธรรมดได มีความจําเปนตองทํากรณีศึกษา คณะกรรมการชุดนี้
จะทํ า งานรว มกับ ครู ป ระจํ าชั้ น หรื อ ครู ที่ป รึ ก ษา หรื อ ครู ค นอื่ น ที่ สนใจจะทํ า กรณี ศึก ษารว มกั น
นอกจากนี้ อ าจนํ า สภานั ก เรี ย นเข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ด ว ย
โดยสถานศึ ก ษารั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของสภานั ก เรี ย น ถึ ง วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ของผู เ รี ย น
ด ว ยกิ จ กรรมเสริ ม ซึ่ ง จะเน น การพั ฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ทุ ก ประการ
ตลอดเวลา ทั้งนี้สถานศึกษาอาจมีเปาหมายวา นักเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไปจะตองมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคอยูในระดับ “ดี” เปนอยางนอย การประเมินรูปแบบนี้ดําเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาทํา
ความเขาใจกับคณะครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผูดูแลกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน รวมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกคุณลักษณะ และรวมกําหนดตัวชี้วัด
หรือพฤติกรรมบงชี้ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแตละคุณลักษณะตามที่คณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาเพิ่มเติม ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยและ
วุฒิภาวะของนักเรียน
๒. กําหนดวิธีการประเมิน เกณฑและเครื่องมือ คําอธิบายคุณลักษณะที่สถานศึกษา
เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่หลักสูตรแกนกลางกําหนด
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๓. กําหนดระดับของพฤติกรรมที่บงชี้วา พฤติกรรมนักเรียนอยูในระดับ “เสี่ยง”
กลาวคือ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดวยวิธีปกติอาจจะไมสามารถทําใหผูเรียน
บรรลุตามเกณฑได มีความจําเปนที่ครูที่ปรึกษา หรือครูผูสอนรวมกับคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันประสงคของสถานศึกษาตองใชกระบวนการอื่นเขามาชวยในการแกปญหาโดย
ทํากรณีศึกษา
๔. เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นป ครูผูสอนสงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียนทุกคนที่รับผิดชอบใหคณะกรรมการของสถานศึกษา ซึ่งมีครูวัดผลเปนเลขานุการ
๕. ครูวัดผลดําเนินการประมวลผลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
๕. นําเสนอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รูปแบบที่ ๒ เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง กลาวคือ
มีจํานวนบุคลากรครูที่ครบชั้นเรียน มีครูพิเศษบางแตไมมากนัก ครูคนหนึ่งอาจตองเปนทั้งผูสอนและ
ทํางานสงเสริม รวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่น ๆ ดวย สถานศึกษาประเภทดังกลาว
สามารถเลือกใชรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครูปแบบนี้ โดยการเลือกคุณลักษณะ
อันพึงประสงคเฉพาะขอที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในกลุมสาระนั้นๆ ที่ครูแตละคน
รับผิดชอบ เพื่อบูรณาการจัดทําแผนการเรียนรู และแผนการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคในขอ
นั้นๆ ดวยในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ก็ดําเนินการประเมินรวมกับ
ตัวชี้วัดในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยสถานศึกษาคาดหวังวาเมื่อไดดําเนินการในภาพรวมแลว
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคจะครบทุกขอตามที่สถานศึกษากําหนด โดยดําเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
รวมกับครูผูสอน รวมกันวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชา และพิจารณาเลือก
คุณลักษณะ อันพึงประสงควา มีขอใดบางที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชาที่ครูแตละคนรับผิดชอบ
รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย
๒. ครูผูสอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของ
กลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน
๓. ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมิน และนําเสนอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
รูปแบบที่ ๓ เปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น หรือ
ครบชั้นพอดี แตครูคนหนึ่งตองทําหลายหนาที่
อีกทั้งความพรอมของทรัพยากรดานอื่นๆ มีนอย
ดังนั้นการดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชน
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อันไดแก พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการประเมินดวย ซึ่งจะ
ทําใหผลการประเมินมีความเที่ยงตรงมากขึ้น
การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามรูปแบบนี้ ครูประจําชั้น
และหรือครูประจําวิชารวมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทุกคน ทุก
ประการ โดยดําเนินการดังนี้
๑. ครูประจําชั้นและหรือครูประจําวิชาซึ่งรับผิดชอบการสอนมากกวาหนึ่งชั้นหรือ
หนึ่งกลุมสาระ ใชการบูรณาการทุกกลุมสาระและคุณลักษณะอันพึงประสงคเขาดวยกัน รวมกัน
พัฒนาและประเมิน โดยอาจใชการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง เปดโอกาสใหชุมชน ไดแก พอแม
ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญชาวบานรวมประเมินดวย ทั้งนี้ กรณีที่มีนักเรียนบางคนไมผานการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอใด ครูรวมกับชุมชนดําเนินการพัฒนาจนกระทั่งทั้งสองฝาย
มีความเห็นตรงกันวานักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑแลวจึงใหผานการประเมิน
๒. ครูประจําชั้นและหรือครูประจําวิชารวมกันสรุปผลการประเมิน และนําเสนอ
ผูบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติตอไป
๒. แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนนั้น สถานศึกษาสามารถนํา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กําหนดขึ้น รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สถานศึกษาอาจกําหนดขึ้นเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของสถานศึกษา สภาพปญหาความตองการหรือความจําเปนของชุมชน มาพัฒนาผูเรียน
ตลอดปการศึกษา ทั้งนี้ ครูผูสอนสามารถดําเนินการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
ชั้นเรียนได ดังนี้
๒.๑ ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค
นําคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด ทั้ง ๘ ประการ มาศึกษานิยาม / ตัวชี้วัด / พฤติกรรมบงชี้ เพื่อพิจารณา
วาพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดครอบคลุมตัวชี้วัดและนิยามของคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
หรือไม ซึ่งผูสอนอาจเพิ่มเติม หรือปรับไดตามความเหมาะสม เชน คุณลักษณะขอที่ ๓ มีวินัย
นิยาม
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ
และระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม เปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของ
ผูอื่น
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ตัวชี้วัด
๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม

พฤติกรรมบงชี้
๓.๑.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
๓.๑.๒ ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน และรับผิดชอบในการทํางาน

๒.๒ วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากพฤติกรรมบงชี้
เมื่อทํ าความเข าใจกับนิย าม ตัวชี้ วัด และพฤติกรรมบงชี้แ ลว ครู ผูสอนควร
วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากพฤติกรรมบงชี้ เพื่อใหเห็นพฤติกรรมที่จะสามารถวัดและประเมินได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
๒.๓ เลือกรูปแบบของเครื่องมือวัด
เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ที่ นิ ย มใช ใ นสถานศึ ก ษา เนื่ อ งจากใช ไ ด ง า ยและ
สะดวก ไดแก
๑. แบบสังเกต ( observation)
๒. แบบสัมภาษณ (interview)
๓. แบบตรวจสอบรายการ (check list)
๔. แบบมาตรประมาณคา (rating scale)
๕. แบบวัดสถานการณ (situation)
๖. แบบบันทึกพฤติกรรม (anecdotal records)
๗. แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง (self report)
ในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้ น ควรใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดที่หลากหลาย ขอมูลจึงจะนาเชื่อถือ ดังนั้นครูผูสอนจึงควรเลือกเครื่องมือวัดและประเมินให
เหมาะสมกับพฤติกรรมบงชี้/พฤติกรรมสําคัญวาควรจะใชเครื่องมือชนิดใด
๒.๔ การสรางและพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ถาตองการสรางเครื่องมือที่มีคุณภาพ นาเชื่อถือ ครูผูสอนอาจนําเครื่องมือที่
สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของพฤติกรรมที่จะประเมิน กับตัวชี้วัด และ
ความถูกตอง ในการใชภาษา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง I.O.C (Index Objective Concurrent)
ซึ่งอาจเปนดังนี้

๑๑๓

แบบประเมินความสอดคลองของพฤติกรรมที่จะประเมินกับตัวชี้วดั
คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณารายการพฤติกรรมแตละขอวาตรงกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหหรือไม แลวใส
เครื่องหมายถูก (9) ตรงกับที่เปนจริงในแตละชอง
๑
หมายถึง
พฤติกรรมตรงกับตัวชี้วัด
๐
หมายถึง
ไมแนใจวาพฤติกรรมตรงกับตัวชี้วัด
-๑
หมายถึง
พฤติกรรมไมตรงกับตัวชี้วัด
ระดับ
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
ขอเสนอแนะ
๑
๐
-๑
๓.๑ ปฏิบัติตาม
๓.๑.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง
ขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ ของ
กฎเกณฑ
ครอบครัว โรงเรียนและ
ระเบียบ
สังคม ไมละเมิดสิทธิของ
ขอบังคับของ
ผูอื่น
ครอบครัว
๓.๑.๒ ตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
โรงเรียนและ
กิจกรรมตาง ๆ ใน
สังคม
ชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการทํางาน
ข อ เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน
(.................................................)
ตําแหนง..................................
ในการตรวจสอบเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวนผูเชี่ยวชาญตองมีอยางนอย ๓ คน
ขึ้นไป เมื่ อให ผูเ ชี่ ยวชาญประเมิ นแลว นําคะแนนของผูเชี่ยวชาญมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย ถา ได
คะแนนเฉลี่ย ๐.๖ ขึ้นไปถือวาใชได เมื่อตรวจทาน แกไขการพิมพ การใชภาษา และขอความให
ถูกตองแลว จึงนําไปทดลองใชกับนักเรียน เพื่อจะดูวาภาษาที่ใชเหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียน
หรือไม มีความเชื่อถือไดหรือไม แลววิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดเปนรายขอ/ทั้งฉบับ เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ หลังจากนั้นจึงจัดทําตนฉบับเพื่อนําไปใช

๑๑๔

๒.๕ การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
เมื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค เครื่องมือที่จะใชในการ
วัดและประเมิน และวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือแลว ครูผูสอนสามารถออกแบบการวัดและ
ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคในชั้นเรียนไดดังนี้
๑. กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค / ตัวชี้วัด / พฤติกรรมบงชี้ที่จะประเมิน
๒. วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากพฤติกรรมบงชี้ที่จะประเมิน
๓. เลือกใชวิธีการ เครื่องมือใหเหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงคที่จะ
ประเมิน
๔. กําหนดเกณฑการใหคะแนน (scoring rubrics)
ดังมีรายละเอียดกรอบการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามตัวอยางตอไปนี้
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๑๒๓

๒.๖ การสรางเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การสรางเครื่องมือประเมินคุณลักษณะ ควรคํานึงถึงการเขียนขอความหรือ
รายการที่จะวัดวามีความชัดเจน และเปนพฤติกรรม/รายการที่ครอบคลุมตัวชี้วัด โดยใหพิจารณา
พฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดไวแลวในคุณลักษณะอันพึงประสงค ถาเปนขอความที่แสดงพฤติกรรม
สํ า คั ญ และยั ง ไม ส ามารถประเมิ น ได ครู ผู ส อนต อ งวิ เ คราะห เ ป น พฤติ ก รรมสํ า คั ญ ย อ ยๆ เช น
คุณลักษณะการมีวินัย พฤติกรรมบงชี้มี ๒ ขอ คือ
ขอ ๓.๑.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ขอ ๓.๑.๒ ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการทํางาน
เมื่อพิจารณาจากตัวบงชี้จะพบวา บางพฤติกรรมไมสามารถดูรายละเอียดและ
ประเมินได ดังนั้น จะตองวิเคราะหพฤติกรรมดังกลาวใหเปนพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได ดังนี้
๑) จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง
๒) แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
๓) มีมารยาทในการเขาประชุม
๔) เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ
๕) ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว
๖) ทํากิจวัตรของตนตามเวลา
๗) ไปโรงเรียนทันเวลา
๘) เมื่อถึงชั่วโมงเรียน เขาเรียนตามเวลา
๙) ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
๑๐) เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย
เมื่อกําหนดขอความหรือรายการที่จะวัดแลวก็สามารถนําไปไวในเครื่องมือประเมินได ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

๑๒๔

(ตัวอยาง)
แบบมาตรประมาณคาเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ขอ ๓ มีวินัย
ชื่อ – สกุล...................................................ชั้น....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา......................
คําชี้แจง ใหพิจารณาพฤติกรรมตอไปนี้ แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเปนจริง
ระดับคะแนน
๓
หมายถึง
ปฏิบัติเปนประจํา
๒
หมายถึง
ปฏิบัติเปนบางครั้ง
๑
หมายถึง
ปฏิบัตินอย
๐
หมายถึง
มีพฤติกรรมไมชัดเจน หรือไมมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ
รายการประเมิน

คะแนน
๓

๒

๑

๐

๑. จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง
๒. แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
๓. มีมารยาทในการเขาประชุม
๔. เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ
๕. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว
๖. ทํากิจวัตรของตนตามเวลา
๗. ไปโรงเรียนทันเวลา
๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรียนตามเวลา
๙. ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
๑๐. เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
ลงชื่อ....................................ผูประเมิน

(..................................................)
สถานภาพของผูประเมิน
เกณฑการประเมิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
สรุปผลการประเมิน

ตนเอง
๒.๕ – ๓.๐
๑.๕ – ๒.๔
๑.๐ – ๑.๔
๐ – ๐.๙
ดีเยี่ยม

เพื่อน
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดี

พอแม/ผูปกครอง
ครู
ดีเยี่ยม (๓)
ดี
(๒)
ผาน
(๑)
ไมผาน (๐)
ผาน
ไมผาน

๑๒๕

(ตัวอยาง)
แบบบันทึกการสังเกตการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ขอ ๓ มีวินัย
ชื่อ – สกุล..................................................ชั้น....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา......................
คําชี้แจง ใหพิจารณาพฤติกรรมตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย / ในแตละครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม
รายการพฤติกรรม

๑

๒

๓

ครั้งที่สังเกต
๔ ๕ ๖ ๗

๘

๙

๑๐

รวม

๑. จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง
๒. แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
๓. มีมารยาทในการเขาประชุม
๔. เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ
๕. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว
๖. ทํากิจวัตรของตนตามเวลา
๗. ไปโรงเรียนทันเวลา
๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรียนตามเวลา
๙. ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
๑๐. เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย
รวมทั้งหมด
ลงชื่อ...................................ผูประเมิน
(.............................................)
ตนเอง
เพื่อน
พอแม/ผูปกครอง
แสดงพฤติกรรม ๙ – ๑๐ ครั้ง
หมายถึง ดีเยี่ยม(๓)
แสดงพฤติกรรม ๗ – ๘ ครั้ง
หมายถึง ดี(๒)
แสดงพฤติกรรม ๕ –๖ ครั้ง
หมายถึง ผาน(๑)
แสดงพฤติกรรม ต่ํากวา ๕ ครั้ง หมายถึง ไมผาน (๐)
สรุปผลการประเมิน หาคาเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมที่แสดงและเทียบกับเกณฑการประเมิน

สถานภาพของผูประเมิน
เกณฑการประเมิน

ครู

๑๒๖

(ตัวอยาง)
แบบสํารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขอ ๓ มีวินัย
ชื่อ – สกุล............................................ชั้น....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา......................
คุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ ๓ มีวินัย
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย / ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน
............. ๑. จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง
............. ๒. แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
.............๓. มีมารยาทในการเขาประชุม
............. ๔. เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ
............. ๕. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว
............. ๖. ทํากิจวัตรของตนตามเวลา
............. ๗. ไปโรงเรียนทันเวลา
............. ๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรียนตามเวลา
............. ๙. ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
............. ๑๐. เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย

ลงชื่อ....................................ผูประเมิน
(.........................................................)
สถานภาพของผูประเมิน
เกณฑการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

ตนเอง
แสดงพฤติกรรม
แสดงพฤติกรรม
แสดงพฤติกรรม
แสดงพฤติกรรม

เพื่อน
๙ – ๑๐ พฤติกรรม
๗ – ๘ พฤติกรรม
๕ – ๖ พฤติกรรม
๑ – ๔ พฤติกรรม

พอแม/ผูปกครอง
หมายถึง ดีเยี่ยม(๓)
หมายถึง ดี(๒)
หมายถึง ผาน(๑)
หมายถึง ไมผาน (๐)

ผาน มีพฤติกรรม ๕ – ๑๐ ขอ
ไมผาน มีพฤติกรรมนอยกวา ๕ ขอ

ครู

๑๒๗

(ตัวอยาง)
แบบสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ชั้น....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา......................
ขอ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย : ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
ระดับประถมศึกษา(ป.๑ - ป.๓)
พฤติกรรมบงชี้
พฤติกรรมสําคัญ
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ
และอธิบายความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ หนาที่พลเมืองดีของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี ปรองดอง

- ยืนตรงเคารพธงชาติ
- รองเพลงชาติ
- อธิบายความหมายของเพลงชาติ
- ใชสิทธิเลือกหัวหนาหอง/หัวหนาเวร/ประธาน
นักเรียน
- รวมมือในการทํางานกลุม/กิจกรรม

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย / เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมสําคัญได และทําเครื่องหมาย x เมื่อนักเรียนแสดง
พฤติกรรมสําคัญไมได

ชื่อที่
สกุล

พฤติกรรมสําคัญ
ยืนตรงเคารพธง
ชาติ
๑

๒

๓

ส

อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ

รองเพลงชาติ
๑

๒

๓

ส

๑

๒

๓

ส

ใชสิทธิเลือก
หัวหนาหองฯ
๑

๒

๓

รวมมือในการ
ทํางาน
ส

๑

๒

๓

ส

สรุปผล
การ
ประเมิน

๑
๒
ลงชื่อ....................................ผูประเมิน

(..................................................)
หมายเหตุ ๑. ๑, ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ใหนําผลการประเมินจากแบบสัมภาษณมาบันทึกในพฤติกรรมสําคัญ “อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ”
๓. สรุปผลการประเมิน ดีเยี่ยม(๓) หมายถึง ปฏิบัติไดทุกพฤติกรรมสําคัญ
ดี(๒) หมายถึง ปฏิบัติไดรอยละ ๖๐ ของแตละพฤติกรรมสําคัญ
ผาน(๑) หมายถึง ปฏิบัติไดต่ํากวารัอยละ ๖๐ ของแตละพฤติกรรมสําคัญ
ไมผาน(๐) หมายถึง แสดงพฤติกรรมไมชัดเจน หรือไมมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ

๑๒๘

(ตัวอยาง)
แบบวัดสถานการณ เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ชื่อ – สกุล..................................................ชั้น....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา......................

คุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ ๒ ซื่อสัตยสุจริต

คําถาม
ถานักเรียนเปนแมน นักเรียนรูสึกอยางไรที่เนตรบอกวาควรทําเองทั้ง ๓ ขอ
ก. เห็นดวยกับเนตร
ข. ดีเราจะไดมีความรูทุกขอ
ค. เรานาจะทําตามที่เนตรบอก
ง. เนตรคงอยากใหพวกเราทําดวยตัวเอง
คําตอบ/(คะแนน)

ก. (๑)

ข. (๒)

ค. (๔)

ง. (๓)

๑๒๙

คุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ ๓ มีวินัย
คําถาม
สายใจนอนตื่นสายจึงไมไดรับประทานอาหารเชา และในชั่วโมงกอนพักเที่ยง ครู
ปลอยนักเรียนใหหยุดพักเลยเที่ยงไป ๕ นาที เมื่อสายใจเดินไปถึงโรงอาหาร ปรากฏวามีนักเรียนเขา
แถวรอซื้ อ อาหารยาวมาก บั ง เอิ ญ สายใจเห็ น เพื่อ นสนิ ท ยื น อยู ใ นแถวดว ย นั ก เรี ย นคิ ด ว า สายใจ
จะทําอยางไร
ก. เขาตอแถวเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ข. คอยจนกวาจะถึงคิวเพราะเปนการเคารพสิทธิของผูอื่น
ค. บอกเพื่อนชวยซื้อใหเพราะหิวมาก
ง. คอยจนกวาจะถึงคิวเพราะจะเปนการเอาเปรียบเพื่อนถาแซงคิว
คําตอบ/(คะแนน)

ก. (๒)

ข. (๔)

ค. (๑)

ง. (๓)

คุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ ๔ ใฝเรียนรู
คําถาม
ขณะที่ครูกําลังสอนวิชาคณิตศาสตร สมศรีนั่งอยูหลังหองชวนดารณีคุยเรื่องละคร
หลังขาวเมื่อคืนนี้จากเหตุการณดังกลาวนักเรียนมีความคิดตรงกับขอใด
ก. สมศรีและดารณีไมควรทําเชนนั้น
ข. ถาฉันเปนดารณี ฉันจะไมคุยกับสมศรี
ค. ดารณีนาจะเตือนสมศรีใหฟงครูสอน
ง. สมศรีและดารณีตองเรียนไมรูเรื่องแนเลย
คําตอบ/(คะแนน)

ก. (๒)

ข. (๓)

ค. (๔)

ง. (๑)

๑๓๐

คุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ ๘ มีจิตสาธารณะ

คําถาม
ถานักเรียนพบเห็นเหตุการณดังกลาวตามภาพโดยบังเอิญ นักเรียนจะปฏิบัติอยางไร
ก. หาทางทําทุกอยาง เพื่อใหเกิดความถูกตอง
ข. หลบหนีไป เพราะถาพวกขโมยตัดไมเห็นจะทํารายเอา
ค. แจงเจาหนาที่ เพื่อหาทางจับกุม
ง. บอกเพื่อน ๆ ใหรูจะไดไมไปบริเวณนั้นเพราะอาจจะไดรับอันตราย
คําตอบ/(คะแนน)

ก. (๔)

ข. (๑)

ค. (๓)

ง. (๒)

๑๓๑

(ตัวอยาง)
แบบสัมภาษณเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ชั้น....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา......................
ขอ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย : ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
ระดับประถมศึกษา(ป.๑ - ป.๓)
พฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมสําคัญ

๑.๑.๑ อธิบายความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง - อธิบายความหมายของเพลงชาติ

ประเด็นสัมภาษณ
๑. ขอความจากเพลงชาติที่กลาววา “ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี” นักเรียนเขาใจวาอยางไร
แนวคําตอบ - คนไทยทุกคนมุงหวัง / ตองการมีความรัก ความสามัคคี
- ตองการใหคนไทยทุกคนมีความรัก ความสามัคคี
๒. ขอความจากเพลงชาติที่กลาววา “ไทยนี้รักสงบ แตถึงรบไมขลาด” นักเรียนเขาใจวาอยางไร
แนวคําตอบ - คนไทยมีความรักสงบ ถึงเวลารบก็ไมเกรงกลัวใคร
เกณฑการใหระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (๓)
หมายถึง ตอบไดตรงหรือใกลเคียงแนวคําตอบ บอกความหมายครบถวน
ดี (๒)
หมายถึง ตอบไดตรงหรือใกลเคียงแนวคําตอบ แตยังบอกความหมายไมครบถวน
ผาน (๑)
หมายถึง ตอบไดใกลเคียงแนวคําตอบ แตอาจบอกความหมายผิดบางสวน

๑๓๒

แบบบันทึกคะแนนการสัมภาษณ
ขอ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย : ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
ชั้น....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา......................
พฤติกรรมบงชี้ บอกความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง
ที่

ชื่อ – สกุล

ครั้งที่ ๑
๑ ๒ ๓

ระดับคะแนน
ครั้งที่ ๒
๑ ๒ ๓

สรุปผล
การ
ครั้งที่ ๓
๑ ๒ ๓ ประเมิน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ....................................ผูประเมิน

(.................................................)
หมายเหตุ
๑. ถานักเรียนบอกความหมายไดระดับ ดีเยี่ยม (๓) ตั้งแตครั้งที่ ๑ หรือ ๒ ไมจําเปนตองประเมิน ครั้ง
ตอไป
๒. สรุปผลการประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ไดครั้งหลังสุด

๑๓๓

(ตัวอยาง)
แบบสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ชั้น....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา......................
ขอ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย : ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
ระดับประถมศึกษา(ป.๑ - ป.๓)
พฤติกรรมบงชี้
พฤติกรรมสําคัญ
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ

- ยืนตรงเคารพธงชาติ
และอธิบายความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง - รองเพลงชาติ
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิ หนาที่พลเมืองดีของชาติ - อธิบายความหมายของเพลงชาติ
- ใชสิทธิเลือกหัวหนาหอง/หัวหนาเวร/ประธาน
๑.๑.๓ มีความสามัคคี ปรองดอง
นักเรียน
- รวมมือในการทํางานกลุม/กิจกรรม

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย / เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมสําคัญได และทําเครื่องหมาย x เมื่อนักเรียนแสดง
พฤติกรรมสําคัญไมได

ชื่อที่
สกุล

พฤติกรรมสําคัญ
ยืนตรงเคารพธง
ชาติ
๑

๒

๓

ส

อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ

รองเพลงชาติ
๑

๒

๓

ส

๑

๒

๓

ส

ใชสิทธิเลือก
หัวหนาหองฯ
๑

๒

๓

รวมมือในการ
ทํางาน
ส

๑

๒

๓

ส

สรุปผล
การ
ประเมิน

๑
๒
ลงชื่อ....................................ผูประเมิน

(..................................................)
หมายเหตุ ๑. ๑, ๒, ๓ หมายถึง ครั้งที่ประเมิน
๒. ใหนําผลการประเมินจากแบบสัมภาษณมาบันทึกในพฤติกรรมสําคัญ “อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ”
๓. สรุปผลการประเมิน ดีเยี่ยม(๓) หมายถึง ปฏิบัติไดทุกพฤติกรรมสําคัญ
ดี(๒)
หมายถึง ปฏิบัติไดรอยละ ๖๐ ของแตละพฤติกรรมสําคัญ
ผาน(๑) หมายถึง ปฏิบัติไดต่ํากวารัอยละ ๖๐ ของแตละพฤติกรรมสําคัญ
ไมผาน(๐) หมายถึง แสดงพฤติกรรมไมชัดเจน หรือไมมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ

๑๓๔

๒.๗ การสรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค จะตองกําหนดเกณฑการประเมินให
ชัดเจนเหมาะสม เพราะเกณฑการประเมินเปนแนวทางในการใหคะแนนที่ประกอบดวยเกณฑดานตาง
ๆ เพื่อใชประเมิน คาผลการประพฤติ ปฏิบัติของผูเรีย น เกณฑเหลานี้ คือสิ่งสําคัญที่ผูเ รียนควร
ประพฤติจนกลายเปนลักษณะนิสัยได เกณฑการประเมินมี ๒ ลักษณะ คือ
๑. เกณฑการประเมินแบบภาพรวม (holistic rubrics) คือแนวทางการใหคะแนน
โดยพิจารณาจากภาพรวมการปฏิบัติ โดยจะมีคําอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแตละระดับไดอยาง
ชัดเจน เชน มีวินัย
ระดับ ๓ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน ปฏิบัติกิจกรรม หรือทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันเวลา
ไดดวยตนเอง
ระดับ ๒ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียนโดยตองมีการเตือนเปนบางครั้ง
ระดับ ๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน โดยตองมีการเตือนเปนสวนใหญ
๒. เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (analytic rubrics) คือแนวทางการให
คะแนน โดยพิจารณาแตละสวนของการปฏิบัติ ซึ่งแตละสวนจะตองกําหนดคําอธิบายลักษณะของการ
ปฏิบัติในสวนนั้น ๆ ไวอยางชัดเจน
เชน มีวินัย
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑
๒
๓
ปฏิบัติตามขอตกลง ปฏิบัติตามขอตกลง
ปฏิบัติตามขอตกลง
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
กฎเกณฑ ระเบียบ
กฎเกณฑ ระเบียบ
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ขอบังคับของครอบครัว
ขอบังคับของครอบครัว ขอบังคับของครอบครัว
ครอบครัว และ
และโรงเรียน โดยมีการ และโรงเรียน โดยมีการ และโรงเรียน โดยไมมี
โรงเรียน
เตือนเปนสวนใหญ
เตือนบางครั้ง
การเตือน
ปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางาน ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ที่ไดรับมอบหมายเสร็จ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทํางานที่ไดรับ
การตรงตอเวลา
ทันเวลาไดดวยตนเอง โดย เสร็จทันเวลาไดดวย
มอบหมายเสร็จทันเวลา
ตองมีการเตือนเปนสวน ตนเอง โดยมีการเตือน ไดดว ยตนเอง
ใหญ
เปนบางครั้ง

๑๓๕

สรุปผลการประเมิน
๕-๖
๓-๔
๑-๒

คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง
คะแนน หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน

๒.๘ การสรุปผลการประเมิน
การวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น มีความละเอียดออน
เพราะเปนเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะที่ตองการปลูกฝงใหเกิดในตัวผูเรียน การวัดและประเมินผล
จึงตองคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนเมื่อไดรับการพัฒนาเปนระยะ หรือเมื่อสิ้นปการศึกษา ดังนั้น
เพื่อใหมีแนวทางการสรุปผลการประเมินที่ชัดเจน เปนธรรมสําหรับผูเรียน จึงขอเสนอแนวทางการ
กําหนดเกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินในแตละขั้นตอน ดังนี้
๒.๘.๑ เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย
ตัวชี้วัด
๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)

ดี (๒)

ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการพิจารณา
๑.ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจํานวน ๓-๔ ตัวชี้วดั และไมมี
ตัวชี้วดั ใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑-๒ ตัวชี้วดั และไมมี
ตัวชี้วดั ใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชีว้ ัด หรือ
๓. ไดผลการประเมินคั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๓ ตัวชี้วัด และ
ระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชีว้ ดั
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน ทุกตัวชีว้ ัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑- ๒ ตัวชี้วดั และ
ตัวชี้วดั ที่เหลือไดผลการประเมินระดับผาน
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

๑๓๖

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๒ ซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)

ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการพิจารณา
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
๑. ได ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จํ า นวน ๑ ตั ว ชี้ วั ด และระดั บ ดี
จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชีว้ ัด และ
ระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชีว้ ดั
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๓ มีวินัย
ตัวชี้วัด
๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)
ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการพิจารณา
ไดผลการประเมินตัวชีว้ ัด ระดับดีเยีย่ ม
ไดผลการประเมินตัวชีว้ ัด ระดับดี
ไดผลการประเมินตัวชีว้ ัด ระดับผาน
ไดผลการประเมินตัวชีว้ ัด ระดับไมผาน

๑๓๗

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม
๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปน
องคความรู สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)

ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการพิจารณา
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี
จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชีว้ ัด
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชีว้ ัด และ
ระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชีว้ ดั
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๕ อยูอยางพอเพียง
ตัวชี้วัด
๕.๑ ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)

ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการพิจารณา
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี
จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัด
และระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัด ขึ้นไป

๑๓๘

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๖ มุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัด
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
๖.๒ ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)

ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการพิจารณา
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี
จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับผาน
จํานวน ๑ ตัวชีว้ ัด
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัด ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๗ รักความเปนไทย
ตัวชี้วัด
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
มีความกตัญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสาร ไดอยางถูกตองเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)

ดี (๒)

ผาน (๑)

ไมผาน (๐)

เกณฑการพิจารณา
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๒-๓ ตัวชี้วัด และไมมีตัวชี้วัดใด
ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จํานวน ๒
ตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๓. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๒ ตัวชี้วัด และระดับผาน
จํานวน ๑ ตัวชี้วัด
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผาน
จํานวน ๒ ตัวชี้วัด

ไดผลการประเมินระดับไมผานตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

๑๓๙

คุณลักษณะอันพึงประสงค ขอที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
๘.๑ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ
๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)
ดี (๒)

ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการพิจารณา
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัดและระดับดี
จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๑. ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชีว้ ัดและ
ระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชีว้ ดั
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัด ขึ้นไป

๑๔๐

๒.๘.๒ เกณฑ พิ จ ารณาสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค
แตละคุณลักษณะของผูเรียนจากคณะกรรมการ
ระดับ
เกณฑการประเมิน
ได ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย มมากกว า หรื อ เท า กั บ ร อ ยละ ๖๐ของ
ดีเยีย่ ม (๓)
จํานวนผูประเมิน และไมมีผลการประเมินต่ํากวาระดับดี
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยีย่ มนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนผู
ประเมิน และไมมีผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ
ดี (๒)
๒. ไดผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐ ของ
จํานวนผูประเมิน และมีผลการประเมินสวนที่เหลืออยูในระดับผาน
๑. ไดผลการประเมินระดับผานมากกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนผู
ผาน (๑)
ประเมิน และไมมีผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน
ไมผาน (๐)
มีผลการประเมินระดับไมผาน จากผูประเมินตั้งแต ๑ คนขึ้นไป

๑๔๑

๒.๘.๓ เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค รายป/
รายภาค ของผูเรียนรายบุคคล
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)

ดี (๒)

ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการประเมิน
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และ
ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑-๔ คุณลักษณะและ
ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๓. ได ผ ลการประเมิ น ตั้ ง แต ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไปจํ า นวน ๕-๗ คุ ณ ลั ก ษณะ
และมีบางคุณลักษณะไดผลการประเมินระดับผาน
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดี ขึ้นไป จํานวน ๑-๔ คุณลักษณะ
และคุณลักษณะที่เหลือไดผลการประเมินระดับผาน
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขี้นไป
๒.๘.๔ เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค

แตละระดับการศึกษา
ระดับ
ดีเยีย่ ม (๓)

ดี (๒)

ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

เกณฑการประเมิน
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และ
ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี
๑ . ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑-๔ คุณลักษณะ และ
ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๓. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๕-๗ คุณลักษณะ
และมีบางคุณลักษณะไดผลการประเมินระดับผาน
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไปจํานวน ๑-๔ คุณลักษณะ และ
คุณลักษณะที่เหลือไดผลการประเมินระดับผาน
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป

๑๔๒

บทที่ ๔
การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งอาจ
ดําเนินการไดหลายแนวทาง เชน บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ จัดในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จัดเปนโครงการหรือกิจกรรม หรือปลูกฝงโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันตามความ
เหมาะสมของแต ล ะสถานศึ ก ษาแล ว คณะกรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากสถานศึ ก ษาหรื อ
ผูที่รับผิดชอบตองดําเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
การจบการศึ ก ษาทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึ กษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง เปนเกณฑกลางการจบการศึกษาตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดไววา ผูเรียนทุกระดับจะตองมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
ในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ นั้น ตองตั้งอยูบนหลักการพื้นฐาน ๒ ประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาและเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน ขอมูลการประเมินจะเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนา
คุณภาพผูเรียน ซึ่งถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแล ชวยเหลือ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น เมื่อมีการ
ประเมินผลผูเรียนในดานตาง ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด จึงจําเปนตองมีการรายงานผลใหผูที่มีสวน
รับผิดชอบในการพัฒนาผูเรียนไดรับทราบผลของการประเมินดวย
การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคมีจุดมุงหมายเพื่อแจงคุณภาพ
ของผู เ รี ย นในสว นของคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ใ หผู เ กี่ ย วข อ งทราบ เพื่ อใช เ ป น ขอ มูล ในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริมและพัฒนาผูเรียน ตลอดจนใชเปนขอมูลของสถานศึกษาในการกําหนด
นโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การดําเนินการครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑. ผูรับผิดชอบในการรายงาน
ผูรับผิดชอบในการรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคคือครูประจํา
ชั้นหรือครูที่ปรึกษา โดยมีครูวัดผลเปนผูตรวจสอบและประมวลผลขอมูลของผูเรียนแตละคน
๒. กลุมเปาหมายในการรายงาน
การรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องผู เ รี ย น ควรแจ ง
ผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้
- ผูเรียน
- ครูที่ปรึกษา/ ครูประจําชั้น

๑๔๓

-

ครูผูสอน
ครูวัดผล/ ครูฝายวิชาการ
นายทะเบียน
ครูแนะแนว
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูปกครอง
ฯลฯ
๓. ระยะเวลาในการรายงาน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนการประเมินอยางตอเนื่อง อาจเปน
รายสัปดาห รายเดือน รายภาค และรายป สวนการรายงานผลการประเมินควรสรุปและรายงาน
ใหกลุมเปาหมายทราบเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. แบบรายงานผลการประเมิน
ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ร ายงานผลควรดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล ในช ว งเวลาหนึ่ ง
แล ว นํา ผลมาวิเ คราะห แปลผลเพื่ อ รายงานผู เ กี่ ย วขอ ง โดยบัน ทึ ก ข อ มูลที่ ไ ดจ ากการสรุ ปผลให
ครบถวน ในกรณีที่ผูเรียนคนใดควรไดรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคก็บันทึกไวดวย ดัง
ตัวอยางตอไปนี้

(แบบที่ ๑)

๑๔๔

(ตัวอยาง)
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ชั้น .........................
ปการศึกษา................................
ชื่อนักเรียน ......................................................... เลขประจําตัว ....................................เลขที่...............
ขอที่

คุณลักษณะอันพึงประสงค

๑

รักชาติ ศาสนา กษัตริย

๒

ซื่อสัตย สุจริต

๓

มีวินัย

๔

ใฝเรียนรู

๕

อยูอยางพอเพียง

๖

มุงมั่นในการทํางาน

๗

รักความเปนไทย

๘

มีจิตสาธารณะ

ภาคเรียนที่ ๑
ไมผาน
(๐)

ผาน
(๑)

ดี
(๒)

ภาคเรียนที่ ๒
ดีเยี่ยม
(๓)

ไมผาน
(๐)

ผาน
(๑)

ดี
(๒)

ดีเยี่ยม
(๓)

สรุป

สรุป
ผลการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค
 ๐ ไมผาน
 ๑ ผาน
 ๒ ดี
 ๓ ดีเยีย่ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ควรไดรับการพัฒนา
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................
(.........................................................)
ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา
หมายเหตุ ใชไดทุกระดับการศึกษา
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๑๔๖

(แบบที่ ๒)
(ตัวอยาง)
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับมัธยมศึกษา............
โรงเรียน....................................................................................................................................................
เขต/อําเภอ .......................................................... จังหวัด .......................................................................
ชื่อนักเรียน ......................................................... เลขประจําตัว ...........................................................
คุณลักษณะอันพึงประสงค

ปการศึกษา....
ภาค ๑

ภาค ๒

ปการศึกษา....
สรุป

ภาค ๑

ภาค ๒

สรุป

ปการศึกษา....
ภาค ๑

ภาค ๒

สรุป

๑. รักชาติ ศาสนา กษัตริย
๒. ซื่อสัตย สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

สรุป
ผลการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับมัธยมศึกษา
 ๐ ไมผาน

 ๑ ผาน

 ๒ ดี

 ๓ ดีเยีย่ ม

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ควรพัฒนา
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

สรุป

๑๔๗
(แบบที่ ๓.๑)
แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา ................. ถึง ปการศึกษา........................
ชื่อนักเรียน.........................................................ชั้น.................โรงเรียน.................................
ระดับ
คุณภา
พ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

สรุป
ความกาวหนาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับคุณภาพ

๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐

๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย

๒. ซื่อสัตยสุจริต

๓. มีวินัย

๔. ใฝเรียนรู

๕. อยูอยางพอเพียง

๖. มุงมั่นในการทํางาน

๗. รักความเปนไทย

๘. มีจิตสาธารณะ
ภาคเรียนที่

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

๑

สรุปผลการประเมินรายป
ชั้นประถมศึกษาปที่

(
(
(
(

๒
)
)
)
)

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

๑
(
(
(
(

๑

๒
)
)
)
)

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

๒

๑
(
(
(
(

๒
)
)
)
)

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

๑
(
(
(
(

๓

๒
)
)
)
)

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

๔

๑
(
(
(
(

๒
)
)
)
)

ดี
ดี
ผาน
ไม

๑
(
(
(
(

๒
)
)
)
)

๕

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับประถมศึกษา
( ) ไมผาน

( ) ผาน

( ) ดี

( ) ดีเยี่ยม

(ลงชื่อ)
กรรมการผูประเมิน
(.........................................................................)

ดี
ดี
ผาน
ไม

๖

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

๑๔๘
(แบบที่ ๓.๒)
แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา........................... ถึง ปการศึกษา...........................
ชื่อนักเรียน......................................................................ชั้น.................โรงเรียน.......................................................
ระดับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

๒. ซื่อสัตยสุจริต

๓. มีวินัย

๔. ใฝเรียนรู

๕. อยูอยางพอเพียง

๖. มุงมั่นในการทํางาน

๗. รักความเปนไทย

๘. มีจิตสาธารณะ
ภาคเรียนที่
สรุปผลการประเมินรายป
ชั้น

ความกาวหนาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

คุณภาพ

๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย

สรุป
ระดับ
คุณภาพ

๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

๑

๒

( ) ดี
เยี่ยม

(

( )
ผาน

( ) ไม
ผาน

) ดี

มัธยมศึกษาปที่ ๑

๑

๒

( ) ดี
เยี่ยม

(

( )
ผาน

( ) ไม
ผาน

) ดี

มัธยมศึกษาปที่ ๒

๑

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

๒

( ) ดี
เยี่ยม

(

( )
ผาน

( ) ไม
ผาน

) ดี

มัธยมศึกษาปที่ ๓

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
( ) ไมผาน
( ) ผาน
( ) ดี
( ) ดีเยี่ยม
(ลงชื่อ)
กรรมการผูประเมิน
(.....................................................................)

๑๔๙
(แบบที่ ๓.๓)
แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา......................... ถึง ปการศึกษา...........................
ชื่อนักเรียน......................................................................ชั้น.................โรงเรียน.......................................................
ระดับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

๒. ซื่อสัตยสุจริต

๓. มีวินัย

๔. ใฝเรียนรู

๕. อยูอยางพอเพียง

๖. มุงมั่นในการทํางาน

๗. รักความปนไทย

๘. มีจิตสาธารณะ
ภาคเรียนที่
สรุปผลการประเมินรายป
ชั้น

ความกาวหนาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

คุณภาพ

๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย

สรุป
ระดับ
คุณภาพ

๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
๓
๒
๑
๐
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

๑

๒

( ) ดี
เยี่ยม

(

( )
ผาน

( ) ไม
ผาน

๑

) ดี

๒

( ) ดี
เยี่ยม

(

( )
ผาน

( ) ไม
ผาน

มัธยมศึกษาปที่ ๔

๑

) ดี

๒

( ) ดี
เยี่ยม

(

( )
ผาน

( ) ไม
ผาน

มัธยมศึกษาปที่ ๕

) ดี

มัธยมศึกษาปที่ ๖

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
( ) ไมผาน

(

) ผาน

(

) ดี

(ลงชื่อ)

( ) ดีเยี่ยม

กรรมการผูประเมิน
(.....................................................................)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

๑๕๐

แนวทางการบันทึกผลการประเมิน
จากตัวอยางแบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (แบบที่ ๒) มี
วิธีการดําเนินการ ดังนี้
๑. นําผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแตละภาคเรียน
ของแตละปการศึกษา
๒. ในชองสรุปของแตละปการศึกษาใหนาํ ผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการสุดทาย
นั่นคือ ผลจากภาคเรียนที่ ๒ บันทึกลงในชองสรุปในปการศึกษานัน้ ๆ
๓. เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกในแตละปการศึกษา ใหนําผลในชองสรุปไปบันทึกลงใน
แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของแตละระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษา(แบบที่
๓.๑) มัธยมศึกษาตอนตน (แบบที่ ๓.๒) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (แบบที่ ๓.๓)
๔. การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของแตละระดับ
การศึกษา เชน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนว
ดําเนินการดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคพิจารณาผลการตัดสินใน
แตละชั้นป ถาผลการประเมินในปสุดทายไดระดับใดใหถือวาผูเรียนไดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับนั้น เชน เด็กชายดี มีคุณธรรม ไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของชั้นปที่ ๖ ได
ระดับดีเยี่ยม การสรุปผลในระดับประถมศึกษา คือ ไดระดับดีเยี่ยม
๔.๒ ถามีกรณีที่ผลการประเมินในปกอน ๆไดระดับดี หรือ ดีเยีย่ ม แตป
สุดทายของระดับการศึกษาไดระดับผาน ใหคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใชดุลพินิจอยาง
รอบคอบและเปนไปตามสภาพจริง โดยนําขอมูลจากประวัติที่ผานมาประกอบการพิจารณาวาจะให
ระดับใด
๕. นําผลการประเมินปสุดทายของแตละระดับชั้นไปบันทึกลงใน ปพ.๑

๑๕๑
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ภาคผนวก

๑๕๔

๑๕๕

เครื่องมือวัดดานจิตพิสัย
เครื่องมือที่นํามาใชวัดความรูสึก หรือเครื่องมือวัดดานจิตพิสัย นิยมใชกันอยู ๓ แบบ
คือ
๑ มาตรประเมินคา
๒ แบบสอบใชสถานการณ
๓ แบบบันทึกการสังเกต
แต ล ะแบบมี ร ายละเอี ย ดด า นลั ก ษณะ การสร า งและการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือดังตอไปนี้

๑. มาตรประเมินคา (rating scale)
ลักษณะของมาตรประเมินคา
มาตรประเมิ น ค า เป น เครื่ อ งมื อ อย า งหนึ่ ง ที่ นํ า มาใช ใ นการวั ด ความรู สึ ก
ไดอยางกวางขวาง โดยทั่วๆ ไปแลวจะมีมาตรวัดที่นํามาใชกันมากอยู ๒ แบบ คือ แบบประเมิน
เจตคติ และแบบประเมินคาความหมาย
แบบประเมินเจตคติ ใชวัดระดับความชอบ-ไมชอบ และเห็นดวย-ไมเห็นดวย
โดยใชคาคะแนนแบบชั่วคราว อาจกําหนดเปน ๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑ หรือ ๔ , ๓ , ๒ , ๑ เชน
ทานเห็นดวยกับคํากลาวตอไปนี้มากนอยเพียงใด
คนซื่อก็ถูกเขาเอาเปรียบตลอดเวลานั่นแหละ
๕๔๓๒๑
หรือ
ความขยันยอมนํามาซึ่งความสําเร็จเสมอ
๕๔๓๒๑
ตัวเลขที่นํามาใชนี้เปนตัวเลขชั่วคราวที่แทนระดับความเขมขนของความรูสึก ทิศทางก็เปนไปตามขอ
กระทงที่ยกมา บางขออาจเปน ดี-ไมดี มีคุณคา-ไมมีคุณคา หรือเปนประโยชน-ไมเปนประโยชน
ขึ้นอยูกับคํากลาวในขอกระทงนั้น ๆ คาน้ําหนักตัวนี้จะตองอธิบายใหชัดเจนวาจะหมายถึง เห็นดวยไมเห็นดวย ซึ่งมีมาตรเปน
เห็นดวยอยางยิ่ง
=
๕
เห็นดวยมากที่สุด
=
๕
เห็นดวย
=
๔
เห็นดวยมาก
=
๔
ไมแนใจ
=
๓
เห็นดวยปานกลาง
=
๓
ไมเห็นดวย
=
๒
เห็นดวยนอย
=
๒
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
=
๑
เห็นดวยนอยที่สุด
=
๑
หรืออาจเปน ชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบนอย ชอบนอยมาก ก็ได คาตัวเลข
ชั่วคราวนี้จึงตองมีการชี้แจงกําหนดใหชัดเจน

๑๕๖

แบบประเมินคาความหมาย เปนแบบที่วัดไดละเอียดกวาแบบแรก มีองคประกอบ
ที่จะประเมินไดหลายทิ ศทางตามที่ผูสอบวัดตองการ มุงวัดความรูสึกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ในหลายๆ ดาน เชน
การรักษาความสะอาด
ยาก
๓๒๑๐๑๒๓
งาย
เปนประโยชน
๓๒๑๐๑๒๓
ไมเปนประโยชน
นาเบื่อ
๓๒๑๐๑๒๓
สนุก
ลักษณะของแบบประเมินคาความหมายนี้ ประกอบดวยความคิดรวบยอดที่ใชเปนเปารองรับวางไว
ข า งบน แล ว มี ม าตรที่ ป ระกอบไปด ว ยคํ า คุ ณ ศั พ ท ใ นทิ ศ ทางต า ง ๆ มาให ผู ถู ก ประเมิ น ตั ด สิ น ว า
จะเปนระดับใด มีความเขมขนมากนอย ไปในทิศทางใด
คําคุณศัพทที่นํามาใชจัดเปน ๓ หมวดใหญ หมวดแรก ไดแก คําคุณศัพทที่เกี่ยวกับ
ศักยภาพหรือลักษณะของเรื่องนั้นๆ เชน ยาก-งาย เปนระเบียบ-ไมเปนระเบียบ ซึ่งเปนคําอธิบาย
สภาพ หมวดที่สอง ไดแก คําคุณศัพทที่เกี่ยวกับคุณคา การประเมินคา เชน ดี-เลว เปนประโยชนไมเปนประโยชน มีคา-ไมมีคา ซึ่งเปนการลงความเห็นเกี่ยวกับคุณคา ราคาของสิ่งนั้นๆ หมวดที่สาม
เป น คํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การกระทํ า เช น ทํ า ได -ทํ า ไม ไ ด ทํ า แล ว น า เบื่ อ น า สนุ ก ใช แ รงมากใชแรงนอย ซึ่งเปนการบงบอกถึงการลงมือทํา ถาจะพาดพิงกลับไปสู ๓ องคประกอบเดิม ก็คือ
ชุดแรกเปนความรู ชุดที่สองเปนความรูสึก คุณคา ชุดที่สามเปนการกระทํา ซึ่งแบบวัดการประเมิน
คาความหมายนี้ ก็จะวัดครอบคลุมถึง ๓ องคประกอบเลยทีเดียว แตเปนการวัดในลักษณะที่เปน
ทางออม เพราะใชการแสดงออกทางวาจามิใชการลงมือทําอยางแทจริง
ขอจํากัดของแบบสอบวัดโดยใชมาตรประเมินคา
ขอจํากัดของแบบสอบวัดโดยใชมาตรประเมินคานี้อยูที่ความตรงตอสภาพ เนื่องจาก
ผูถูกสอบวัดเปนผูบอกเลาเองวาเขาทําหรือไมทํา เขาชอบหรือไมชอบ เขาเห็นวายาก – งาย อยางไร
ดังนั้นการตอบของเขาอาจจะไมตรงกับสภาพจริงที่เขาปฏิบัติ เชน ถาเราสํารวจพนักงานตอนรับ
เขาอาจจะบอกวาเขาไมชอบรับ ไมยินดีรับคนไทย เพราะวาคนไทยสวนใหญจูจี้ ไมใหคาบริการ
เพิ่มเติม เขาจึงไมอยากตอนรับคนไทย และอาจจะตอบวาเขาไมรับคนไทยเขาพักหรือเขารับบริการ
เลยก็ได แตเมื่อคนไทยไปขอรับบริการ หรือขอเขาพักจริงๆ เขาก็ยังยินยอมบริการหรือใหเขาพัก
แตเขาคงไมชอบใจนัก ดังนั้นการบอก การรายงานโดยคําพูดอาจไมตรงกับสภาพจริง ๆ ก็ได การใช
แบบวัดชุดนี้จึงตองจํากัดอยูเพียงความรูสึกเทานั้น ยังไมสามารถสรุปไปสูการกระทําที่แทจริงได

๑๕๗

ตัวอยางแบบสอบวัดโดยใชมาตรประเมินคาในระดับประถมศึกษา
แบบสอบวัดทีน่ ํามาใชในโรงเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษา ควรเปนแบบงาย ๆ
ใชรูปภาพมาก ๆ ไมควรใชภาษา ซึ่งจะขอเสนอเปนตัวอยางดังนี้
๑. แบบวัดความรูสึกที่มีตอผัก

หนาไหนที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียนทีม่ ีตอผักมากทีส่ ุด
๒. แบบวัดความรูสึกที่มีตอการทํางาน

ครู

ขาว

เขม

ขาว

ครูสั่งใหขาวทําความสะอาดสนามใหเรียบรอย ขณะที่ขาวกําลังทําอยู เขมเดินผานมา
ถามวา “เปนอยางไรพวก” ใหนักเรียนเขียนรูปปากของขาว

๑๕๘

๑. แบบวัดความรูสึกตอรัฐธรรมนูญ

ให นั ก เรี ย นวงกลมรอบตั ว เลขเพี ย งตั ว เดี ย วในแต ล ะข อ ที่ ต รงกั บ ความรู สึ ก ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ
รัฐธรรมนูญมากที่สุด
แข็ง

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ออน

เปนระเบียบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ยุงเหยิง

ราคาถูก

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ราคาแพง

๔. แบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความขางลางนี้แลวตอบคําถาม โดยเขียนเครื่องหมาย
3ลงในช องที่ ตรงกั บความเห็ น ของท านโปรดตอบโดยใช ค วามรูสึก ครั้ งแรกที่ ทา นรู สึก เมื่ ออา น
ขอความนั้น
เมื่อ ๕ หมายถึง เห็นดวยอยางมาก
๔ หมายถึง เห็นดวย
๓ หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
๒ หมายถึง ไมคอยเห็นดวย
๑ หมายถึง ไมเห็นดวยอยางมาก
ขอความ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. การคนพบทางวิทยาศาสตรชวยใหประเทศไทยพัฒนาเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหมได
๒. สังคมไทยใหความสําคัญกับการเรียนทางสายวิทยาศาสตรมาก
เกินไป
๓. สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรใหโทษมากกวาคุณ
๔. ความกาวหนาของวิทยาศาสตรเปนความกาวหนาของมนุษยชาติ

๑๕๙

๕. แบบประเมินคาความรูสกึ ตอพฤติกรรมของครู
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความขางลางนี้ แลวตอบโดยวงกลมรอบตัวเลขที่ตรงกับ
ความเห็นของทานเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูมากที่สุด
พฤติกรรมของครู
ลําเอียง
๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
ยุติธรรม
อัตตาธิปไตย ๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
ประชาธิปไตย
เย็นชา
๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
เปนมิตร
เขมงวด
๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
ยืดหยุน
ใจราย
๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
เมตตากรุณา
ใจแคบ
๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
ใจกวาง
แปรปรวน ๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
มั่นคง
เฉื่อยชา
๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
กระฉับกระเฉง
สับสน
๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
เปนระบบ
คิดตามแบบ ๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
คิดริเริ่ม
อันตราย
๓
๒
๑
๐
๑
๒
๓
ปลอดภัย
การสรางมาตรประเมินคา
มาตรประเมินคาที่ไดนําเสนอไปแลว เปนรูปแบบที่ใชในการสรางเครื่องมือที่เปน
มาตรฐาน ซึ่ ง จะต อ งมี ก ระบวนการที่ จ ะทํ า ให ไ ด รู ป แบบที่ มี ค วามคงที่ ส ม่ํ า เสมอในการสอบวั ด
สําหรับวิธีสรางที่จะนําเสนอตอไปนี้ จะเปนวิธีที่ครูนํามาใชในหองเรียน ซึ่งมีความเปนมาตรฐาน
นอยกวา
แบบสอบวัดที่ใชมาตรประเมินคานี้ เปนมาตรวัดที่สรางขึ้นไดงายๆ โดยการนําเสนอ
สิ่งที่ตองการจะใหนักเรียนแสดงความรูสึกมาเปนสิ่งเรา แบบที่งายที่สุด ไดแก การนําเอาเปาที่จะให
นักเรียนแสดงความรูสึกมาเสนอ แลวใหนักเรียนแสดงความรูสึกออกมาวาชอบ – ไมชอบ หรือ
เห็นดวย – ไมเห็นดวย วิธีการสรางก็เพียงแตนําเอาเปานี้มาตั้งเปนตัวขอสอบ แลวนํามาตรจัดอันดับ
มาใหนักเรียนเลือกตอบ เชน
นักเรียนมีความรูสึกอยางไรตอภาพที่เห็นตอไปนี้

๑๖๐

เมื่อตองการสอบวัดในเรื่องอื่น ๆ ก็เปลี่ยนภาพที่เปนตัวเราไปตามสิ่งที่ตองการจะวัด
เชน ผูสอน หรือวิ ชาต าง ๆ หรือวั สดุ สิ่ง ของตาง ๆ ที่เ กี่ย วกับ เรื่ องที่จะสอบวัด หรื อ ภาพของ
การกระทําที่ตองการจะสอบวัด ในการเลือกสิ่งเรานั้น ถาเปนวิชาก็ใชรูปหนังสือแสดงวิชานั้นๆ
ตัวครูก็ทําเปนภาพครู หลักการสําคัญในการเลือกเปาก็คือ เปา จะตองเปนตัวแทนของเรื่อง หรือ
สิ่งที่เราจะใหนักเรียนแสดงความรูสึกออกมา เชน ถาเปนเรื่องการเรียน ก็เปนรูปนักเรียนกําลังอาน
หนังสือ นักเรียนกําลังเลน นักเรียนกําลังลงมือทดลอง เพื่อจะดูวานักเรียนชอบกิจกรรมแบบไหน
มากกวากัน ถาเปนเรื่องจริยธรรม คานิยม ก็เปนสัญลักษณเกี่ยวกับคานิยมนั้นๆ บุคคลที่มีคานิยม
นั้นๆ การกระทําเกี่ยวกับการปฏิบัติคานิยมนั้น ๆ หรือคํากลาวที่เกี่ยวกับคานิยมนั้น ๆ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

ในการสรางมาตรวัดความรูสึกแบบจัดอันดับนี้ ในบางครั้งเราไมสามารถจะใชภาพ
ได จึงเปลี่ยนมาเปนคํากลาวตาง ๆ ที่ดีหรือไมดีตอเรื่องที่เราจะสอบวัด เชน การเรียน อาชีพครู
วิชาที่เรียน หรือคานิยม จริยธรรม ผูเรียนตองแสดงออกในลักษณะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยต อ
คํากลาวเหลานั้น เชน
{ เห็นดวยอยางยิ่ง
{ เห็นดวย
ปาไมเปนทรัพยากรที่มีคามาก { เฉยๆ
{ ไมเห็นดวย

๑๖๑

{ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง

เฉยๆ

๑. การทํางานรวมกันเปนเรือ่ งยาก
๒. การทํางานรวมกันตองใชเวลามาก
๓. การทํางานรวมกันทําใหเราไดเรียนรูรอบดาน
๔. การทํางานรวมกันใชไดในทุกงาน
๕. การทํางานรวมกันมีความจําเปนนอย
๖. การทํางานรวมกันเปนพืน้ ฐานของความเจริญ
๗. การทํางานรวมกันมีขั้นตอนชัดเจนปฏิบัติได

เห็นดวย

คํากลาว

เห็นดวยอยางยิ่ง

ลักษณะคําตอบอาจเปลี่ยนเปน เห็นดวยมากที่สุด จนถึงเห็นดวยนอยที่สุดก็ได หรือ
จะใชมาตรเปนตัวเลข เชน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ โดยกําหนดให ๕ เปนเห็นดวยอยางยิ่ง หรือเห็นดวย
มากที่สุด ลดหลั่นไปตามลําดับ
ในการสอบวัดโดยใชมาตรที่เปนคํากลาวเหลานี้ นิยมใชมากในการสอบวัดเจตคติตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังนี้
๑. รวบรวมคํากลาวทั้งในสวนที่ดีหรือไมดีตอเรื่องที่จะสอบวัด คานิยม จริยธรรม
ที่ตองการจะวัดใหมาก ๆ ประมาณ ๕๐ - ๖๐ คํากลาว
๒. นําคํากลาวเหลานั้นมาเรียบเรียงคัดเลือกใหมีทั้งคํากลาวที่ดี และไมดีตอสิ่งที่เรา
จะใหนักเรียนแสดงเจตคติตอสิ่งนั้น และใหมีระดับดีมาก ๆ ดีนอย ๆ ไมดีมาก ๆ ไมดีนอย ๆ กระจาย
ไปใหทั่วถึง
๓. กระจายลักษณะที่ดีหรือไมดีตอสิ่งนั้นๆ ใหครอบคลุมลักษณะทั่วไป การลงมือทํา
และคุณคาของเรื่องนั้นๆ ในการสอบวัดครั้งหนึ่งๆ จะตองมีทั้งในดานลักษณะ การกระทํา และคุณคา
อยูในมาตรวัดนั้นๆ เสมอ
๔. นําไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนในระดับเดียวกัน หรือระดับใกลเคียงกับนักเรียน
ของเรา เพื่อดูลักษณะการกระจาย การตอบจะตองมีการกระจายความคิดเห็นมาก ๆ ไมใชขอนี้ทุกคน
เห็นดวยก็คงไมมีประโยชนในการวัด
๕. นําคํากลาวเหลานั้นมารวบรวมเปนฉบับ ซึ่งอาจประกอบดวยคํากลาวประมาณ
๗ - ๑๑ คํากลาว เพื่อสอบวัดเจตคติของนักเรียน เชน แบบวัดเจตคติตอการทํางานรวมทํากัน อาจมี
รูปแบบดังนี้

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๖๒

๘. การทํางานรวมกันไมเปนเรื่องนาเบื่อหนาย

๕

๔

๓

๒

๑

การนําคะแนนผลการตรวจสอบดวยมาตรประเมินคาไปใชนั้น ก็นําเอาคะแนนของ
แตละขอที่เปนเปนคําตอบของนักเรียนมารวมกันก็จะไดคะแนนเต็ม การรวมเพื่อหาคะแนนเต็มนี้
มีขอควรระวังอยู ๒ ประการ คือ ประการแรก ขอคําถามที่เปนไปในทางลบก็ตองนํามากลับทิศทาง
เสีย กอน ทุ กๆ ขอ จะต องมี คะแนนเป น ทิศทางเดี ยวกั น คือ ถามี เจตคติที่ดีม ากก็ไ ด คะแนนมาก
แต ถามีเ จตคติที่ดี นอ ยหรือเปนลบก็ต องได คะแนนนอย ประการที่ สอง คํา กลาวเหล านั้น จะตอง
เปนเรื่องเดียวกัน ถาคํากลาวนี้มีความหลากหลายมากแลว จะทําใหคุณคาของเครื่องมือวัดเหลานี้
ดอยลงไปดวย
ตารางที่ ๓ พฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงเจตคติของนักเรียนตอการเรียน
พฤติกรรมทางบวก
พฤติกรรมทางลบ
๑. แสดงความสนใจในหัวขอที่กําลังศึกษาอยู
๑. แสดงความเบื่อหนายในหัวขอที่กําลังศึกษาอยู
๒. แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถาม
๒. ปฏิเสธหรือไมยอมรับแนวความคิดทีถ่ ูก
คําถามหรือหาขอมูลเพิ่มเติม
เสนอมา และไมแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม
๓. แสดงความเชื่อมั่นในตนเองที่จะเรียนรู
๓. ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรื่องราวใหมหรือทักษะใหม มีความกระตือรือรน หรือจะเรียนรูส ิ่งใหมๆ
ที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
๑. มาตรประเมินเจตคติตอการเรียน อาจมีลักษณะดังนี้
ชื่อนักเรียน............................................................วันที่ประเมิน........................................................
ผูประเมิน.............................................................. คะแนนเต็ม ๑๘ คะแนน คะแนนที่ได....................

๒. ความอยากรู
อยากเห็น
๓. ความเชื่อมั่น

คาน้ําหนัก
๑
๒
เบื่อหนายหรือไมสนใจ หันเหความสนใจ
ไปสูสิ่งอื่นไดงาย
ไมหาขอมูลเพิม่ เติม
ถามคําถามบางประเด็น
ในบางโอกาส
ขาดความพยายาม
ทําอยางขอไปที

๔. ความเปนตัวของ

ตองการกําลังใจหรือ

พฤติกรรม
๑. ความสนใจ

หยุดทําเมื่อไมมีการ

๓
สนใจหรือเอาใจใส
คนควาหาแหลงขอมูล
เพิ่มเติม
กระตือรือรนที่จะ
พยายามทําใหสําเร็จ
มีการเตรียมพรอมและ

๑๖๓

ตัวเองหรือความอิสระ
๕. ความมานะ
พากเพียร
๖. การยอมรับคํา
วิจารณและ
ขอเสนอแนะ

การกระตุน
ทอแทและ
หยุดการกระทําบอย ๆ
เพิกเฉยตอคําวิจารณ
และขอเสนอแนะ
และไมยอมแกไขงาน

ควบคุม
ทอแทและหยุดการ
กระทําในบางโอกาส
เสนอการโตแยงคํา
วิจารณ และขอเสนอแนะ
ในบางโอกาสและ
ยอมแกไขงาน
ในบางครั้ง

สามารถทําอยางอิสระ
ทํางานอยางสม่ําเสมอ
และไดผลงานสมบูรณ
คนหาจุดเดนจุดดอย
เพื่อแกไขและปรับปรุง
งานใหดียิ่งขึ้น

แบบประเมิ น เจตคติ ตอ การเรี ย นนี้ ครู จ ะเป น ผู ใ ช ด ว ยการสัง เกตพฤติ ก รรมของ
นักเรียนเปนรายบุคคล ผลการสังเกตจะมีความเที่ยงขึ้นอยูกับคําอธิบายพฤติกรรมที่เปนเปารองรับ
ในแตละคาน้ําหนักไดชัดเจนเพียงไร
๒. แบบประเมิน เจตคติ ตอ การมีระเบี ย บวินั ย นั ก เรี ย นจะเป น ผู ใ ชโ ดยการตอบ
อาจดวยวิธีกากบาททับรูปที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด ดังตัวอยาง

๑๖๔

อาจเสนอผลสรุปการสังเกตในรูปแผนภูมแิ ทง เชน สมมติวาผลสรุปการสังเกต
พฤติกรรมดานความสนใจตอการเรียน เปนดังนี้
จํานวนคน
ในแตละคาน้ําหนัก

คาน้ําหนัก
พฤติกรรมความสนใจ

แสดงวา นักเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่ไมพึงประสงคตอการเรียน คือ ขาดความ
สนใจและขาดสมาธิในการเรียนรู ครูตองหาทางแกไข โดยคนหาสาเหตุและทางเลือกในการแกปญ
 หา
ที่เหมาะสมตอไป
การตรวจสอบคุณภาพของมาตรประเมินคา
คุณภาพของมาตรประเมินคา ขึ้นอยูกับความตรงและความเที่ยงเชนเดียวกับเครื่องมือ
สอบวั ด แบบอื่ น โดยทั่ ว ไป การตรวจสอบที่ จ ะนํ า เสนอต อ ไปนี้ เป น แบบที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ได ง า ย ๆ
ไมจําเปนตองใชกระบวนการทางสถิติมากนัก อยางไรก็ตาม การคํานวณโดยวิธีการทางสถิติก็ยอม
ใหคาที่แนนอนเชื่อถือได
ความตรงของมาตรประเมินคา
การตรวจสอบความตรงจัดทําไดใน ๒ ลักษณะ
ลักษณะแรก ไดแก การตรวจดูภาพที่จะนํามาใชเปนเปา หรือคํากลาวที่จะนํามาใช
เปนเปา ใหตรวจสอบดูวา เปาเหลานั้นเกี่ยวของกับสิ่งที่เราจะวัดมากเพียงใด เชน เปาที่ใชในการ
ทดสอบนี้เปนบุคคล หรือการกระทําหรือสัญลักษณของเรื่องที่จะสอบวัดจริงๆ ดังตัวอยาง
คนซื่อสัตย
ใชเปนเปาในการแสดงความรูสึกของบุคคลที่มีตอความ
ความซื่อสัตย
ซื่อสัตย หรือคานิยมของบุคคลที่มีตอความซื่อสัตย
การไมพูดปด
สัญญา
ลักษณะที่สอง ไดแก การดูคุณศัพทที่ใชในมาตรวัดวา คุณศัพทเหลานั้นเปนลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งในดานศักยภาพ การกระทํา และการประเมินหรือไม ถาคําศัพทเหลานั้นไมชี้บง

๑๖๕

ความรูสึก : ชอบ-ไมชอบ ความดีงาม : มีคา-ไมมีคา การกระทํา : ทําไดงาย-ทําไดยาก โครงสราง
ของลักษณะที่วัดก็ยอมมิใชความรูสึกหรือองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งของความรูสึกเหลานั้น
ในการตรวจสอบความตรงนี้ ในบางครั้งเราไมสามารถตัดสินเองได นักทดสอบ
จึงนิยมใชความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อดูวาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตรงกันหรือไม โดยอาจ
สอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิวา
๑. ขอกระทงหรือรูปภาพที่นํามาใชเปนคําถามที่เกี่ยวกับคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
นั้นๆ หรือไม
๒. คําคุณศัพทที่อยูในขอคําถามนั้น เปนตัวแทนความรูสึกของบุคคลที่แสดงตอ
สิ่งนั้น ๆ ไดหรือไม
ผลการตรวจสอบนี้ จ ะต อ งได ค า อย า งน อ ยร อ ยละ ๘๐ ของผู ต อบว า ใช ไ ด จ ริ ง
จึงจะเชื่อไดวา ขอกระทงนั้นๆ มีความตรงตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิไดจริง
ความเที่ยงของมาตรประเมินคา
การตรวจสอบคาความเที่ยงนั้นก็ตรวจสอบได ๒ ประการเชนเดียวกัน
ประการแรก ตรวจสอบการกระจายของการตอบของนักเรียน เมื่อนําขอทดสอบ
ดังกลาวไปทดสอบกับนักเรียนแลวนักเรียนจะตองมีการตอบที่หลากหลาย ไมเปนคําตอบเดียวหรือ
๒ คําตอบเทานั้น ตัวอยางเชน

หนาไหนตรงกับความรูสึกของนักเรียนทีม่ ีตอผักมากทีส่ ุด
จํานวนนักเรียนที่ตอบควรมีการกระจายเปนรูปดังนี้
รอยละของจํานวนผูตอบ

1

2

3

คําตอบที่

๑๖๖

เมื่ อกํ า หนดใหแ กนนอนเป นหนว ยของภาพคําตอบภาพที่ ๑ , ๒ และ ๓ และให
แกนตั้งเปนจํานวนผูตอบ ถาจะคิดเปนรอยละก็ได หรือถามีจํานวนนอย ๆ ก็ไมจําเปนตองแปลงเปน
รอยละ ภาพการตอบควรจะเปนรูปที่มีการกระจาย มีผูตอบอยูในทุก ๆ ภาพ มากบางนอยบาง แทงสูง
อาจจะอยู ที่ ภ าพที่ ๑ หรื อ ๓ ก็ ไ ด อย า งน อ ยที่ สุ ด จะต อ งมี ผู ต อบใน ๒ ภาพ ไม ค วรมี ก ารตอบ
ภาพเดียวเปนคําตอบเดียวเหมือนกันหมด ยิ่งมีหลายๆ คําตอบ ตอบกันหลายๆ ภาพยิ่งดี ในกรณีที่มี
๕ ตัวเลือก ถือวาถามีผูตอบอยางนอย ๓ คําตอบก็ใชได แตถาตอบเพียง ๒ ตัวเลือกก็ถือวานอยไป
ในตัวอยางนี้ถามีผูตอบเพียงตัวเลือกเดียวก็ใชไมได ถือวาขอสอบขอนี้ไมสามารถจําแนกความรูสึก
ของบุคคลได จึงไมเหมาะที่จะนํามาเปนเครื่องมือสอบวัด
การตรวจสอบประการที่สอง ไดแก การตรวจสอบดูวาขอกระทงทั้งชุดวัดในเรื่อง
เดียวกัน สิ่งเดียวกัน เปนเปาเดียวกัน เชน เราจะวัดอาชีพครู คํากลาวก็ควรเปนความรูสึกที่แสดงตอ
อาชีพครูทั้งหมด หรือความขยัน คํากลาวหรือรูปภาพก็ตองแสดงเปนเรื่องของความขยันทั้งหมด
ถาเปานี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แลว ก็จะทําใหขอกระทงไมเปนอันเดียวกัน ทําใหคะแนนที่นํามา
รวมกันมีความหมายหลากหลายไมเปนทิศทางเดียว การพิสูจนความเปนอันเดียวกันนี้ทางสถิติจะใช
คาสหสัมพันธ คํานวณคาสหสัมพันธระหวางขอ คาความสัมพันธนี้ตองเปนบวกหมด ถาขอใดเปน
ลบก็ใหตัดขอนั้นทิ้งเสีย สําหรับผูที่มิไดมีความชํานาญในทางสถิติก็เพียงแตนําเอาจํานวนคําตอบ
ของ ๒ ขอมาวาดภาพรวมกัน
จั ด ทํ า ภาพ ๓ มิ ติ ข องการตอบของข อ กระทง ๒ ข อ ใช ภ าพที่ ทํ า ไว เ ดิ ม ในการ
ตรวจสอบการกระจายนํามาประกอบกันเปนภาพที่มุมหอง ภาพหนึ่งเปนแนวตั้งขางฝาและอีกภาพ
หนึ่งเปนแนวนอนที่พื้น ก็จะไดภาพที่ฝาและพื้นเปนเงา ถาภาพที่ฝาและเงาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน ขึ้นพรอมกัน ลงพรอมกัน ก็แสดงวามีคาสหสัมพันธเปนบวก แตถาสลับกัน ภาพที่ฝาขึ้น
แต ภ าพที่ พื้ น ที่ เ ป น เงาลดลง ก็ แ สดงว า สหสั ม พั น ธ เ ป น ลบ ถ า ขึ้ น บ า งลงบ า งไม แ น น อน ก็ ถื อ ว า
สหสัมพันธเปนศูนย ถาเราลองศึกษารูปแบบตาง ๆ ดูแลว ก็จะพบลักษณะความสัมพันธแบบตาง ๆ
เชน
ขอที่ 2
จํานวนผูตอบ

ขอที่ 1
จํานวนผูตอบ

คําตอบที่

๑๖๗

ภาพที่ สหสัมพันธระหวางการตอบขอ ๑ และ ขอ ๒ เปนคาบวก

ภาพที่ สหสัมพันธระหวางการตอบขอ ๑ และ ขอ ๒ เขาใกลศูนย
ขอที่ 1
จํานวนผูตอบ

คําตอบที่

ภาพที่ สหสัมพันธระหวางการตอบขอ ๑ และขอ ๒ เปนลบ
นํ า ข อ มู ลที่ ไ ด จ ากการตอบของนัก เรีย นมาแสดงโดยภาพ ก็ จ ะพบความสั มพั น ธ
แบบตาง ๆ และเลือกเอาแตขอที่มีสหสัมพันธทางบวกกับขออื่นๆ เทานั้น ผูที่มีความชํานาญในเรื่อง
การคํานวณหาสหสัมพันธ หรือใชเครื่องคํานวณ ก็สามารถใชคาสถิติเหลานี้มาคัดเลือกขอกระทง
ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน

๑๖๘

สมมติวานําแบบประเมินไปสอบวัดกับนักเรียนในชั้น ๓๐ คน มีจํานวนผูตอบคําถาม
แตละขอ ดังนี้

๕

ระดับความคิดเห็น
๔
๓
๒

๑

๒
๑๒
๙
๘

๘
๑๐
๑๐
๑๐

๔
๑
๑
๒

ภาพที่

คําถามขอที่
๑
๒
๓
๔

๑๐
๕
๘
๖

๖
๒
๒
๔

จะสรางแผนภูมิแทงของผลการตอบระหวางขอ ๑ กับ ๒ ขอ ๒ กับ ๓ ขอ ๓ กับ ๔
ขอ ๑ กับ ๓ ขอ ๑ กับ ๔ และขอ ๒ กับ ๔ ดังแสดงตัวอยางแผนภูมิแทงของผลการตอบระหวางขอ ๓
กับ ๔ ดังนี้

จากภาพแสดงวาการตอบขอ ๓ กับ ๔ มีความสัมพันธทางบวกตอกัน

๑๖๙

๒. แบบทดสอบใชสถานการณ (situational test)
ลักษณะของแบบทดสอบใชสถานการณ
แบบทดสอบใช ส ถานการณ เ ปน การนํา เอาเรื่อ งราวมาเสนอ เรื่ อ งราวต าง ๆ
เหลานี้จะเปนปญหาทางจริยธรรมหรือคุณธรรม แลวใหผูตอบแสดงความรูสึกตอเรื่องราวนั้น ๆ โดย
สวนใหญแลวเปนการนําเอาเรื่องมาเปนเงื่อนไขในการสะทอนภาพความรูสึกตาง ๆ เอาภาพเอาเรื่อง
มากระตุนใหผูตอบแสดงความรูสึกตาง ๆ ออกมา อยางไรก็ตามขอจํากัดของขอทดสอบแบบนี้ก็
เหมือนกับขอจํากัดของขอทดสอบโดยทั่วๆไป ก็คือ ผูตอบอาจคิดอยางหนึ่งและตอบออกมาอีกอยาง
หนึ่งก็ได เพื่อที่จะไมใหเกิดเงื่อนไขเหลานี้ขึ้น การทดสอบโดยใชสถานการณจําเปนตองมีคําอธิบายที่
เน น ย้ํ า ว า การทดสอบแบบนี้ จ ะไม มี คํ า ตอบถู ก คํ า ตอบผิ ด เพี ย งแต เ ราต อ งการจะวั ด ว า ผู ต อบมี
ความชอบไมชอบในเรื่องใด ซึ่งถือวามิใชสิ่งที่ผิดหรือถูก และนอกจากนี้การใชภาพก็จะชวยใหเกิด
การสอบวัดที่ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
แบบสอบใชสถานการณที่ใชอยูในการสอบวัดดานสติปญญาหรือวัดผลสัมฤทธิ์
ประกอบดวย เรื่องราว ประเด็นปญหาแลวใหผูเรียนแกปญหานั้นๆ ในการสอบวัดทางคานิยมและ
จริยธรรมที่เปนสวนสติปญญา อันไดแก เหตุผล เชิงจริยธรรม ก็มีการนําเอาวิธีนี้มาใชมาก เชน
ขาวเปนฆาตรกรที่ดุรายมาก วันหนึ่งไปยิงนายกรัฐมนตรีตาย
ดําเปนฆาตรกรที่ดุรายเชนกัน วันหนึ่งก็ไปยิงผูนําชาวนาตาย
ถาทานเปนผูพิพากษาทานจะลงโทษใครมากกวากัน เพราะเหตุใด
การสอบวัดดังกลาวนี้ก็ใชสถานการณมาสอบวัด การตัดสินคําตอบก็ใชหลัก
ทฤษฎีเ หตุผลเชิ ง จริยธรรมว า เขาใช เ หตุผลเชน ใด ทํา เพื่อใคร เขาใหความสําคัญกั บผูใ ด ถาเขา
ตัดสินใจ โดยใชเหตุผลที่เปนประโยชนตอตนเอง ก็ถือวามีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับต่ํา ถาเปน
เหตุผล ที่เปนประโยชนตอหมูคณะในวงแคบ ก็สูงขึ้นมาเปนระดับ ๒ สวนเหตุผลที่สูงที่สุดไดแก
การกระทํ า มุ ง ประโยชน ใ ห แ ก สั ง คมโดยส ว นรวม ไม คํ า นึ ง ถึ ง บุ ค คล ถื อ ว า บุ ค คลทุ ก คนสํ า คั ญ
เทากันหมด ก็ถือวาเปนเหตุผลที่สูงที่สุด คะแนนก็ใหไปตามระดับดังกลาว
โครงสรางของแบบสอบใชสถานการณจึงประกอบไปดวยเรื่องราวนําที่จะเสนอ
ปญหา เสนอขอวินิจฉัยตาง ๆ แลวใหผูตอบตอบตามระดับขั้นของคุณคาของคําตอบตามลักษณะ
พื้นฐานที่กําหนด ขอสอบแบบใชสถานการณที่นํามาใชสอบวัดความรูสึกก็ใชหลักการเดียวกัน คือ
มีขอกระทงเปนเรื่องราว ชี้นําใหผูตอบไดแสดงความรูสึกตอเรื่องราวหรือบุคคลหรือสัญลักษณตาง ๆ
เหลานั้น เรื่องราวเหลานั้นก็คือการนําเสนอเปาที่จะใหบุคคลแสดงความรูสึกออกมานั่นเอง แลวก็ให
ผู ต อบแสดงความรู สึ ก อาจใช ก ารให นั ก เรี ย นพู ด หรื อ เขี ย นออกมา หรื อ เลื อ กตอบตามตั ว เลื อ ก
ที่กําหนดให ตัวเลือกเหลานี้จะตองสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกดวยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่เปนพื้นฐาน
ของการจัดระดับความรูสึกของบุคคล การใชขอทดสอบแบบสถานการณเหลานี้ จะตองมีคําชี้แจง
ที่ชัดเจนวา คําตอบเหลานี้ไมมีถูกไมมีผิด ความรูสึกไมใชสิ่งที่บอกไดวาถูกหรือผิด และคําตอบ
ที่ออกมาจะใหตามระดับความเขมขนของความรูสึกของบุคคลที่แสดงตอเรื่องราวนั้นๆ เรื่องราวหรือ
สถานการณตาง ๆที่เปนเปาจะตองเปนปญหา เปนเงื่อนไข ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอบวัดนั้นๆ

๑๗๐

โปรดศึกษาตัวอยางของแบบสอบวัดความรูส ึกที่ใชสถานการณดังตอไปนี้

ทานชอบคําตอบของทิดแบนขอไหนมากที่สุด
ก. เราคงตองทํางานหนักขึน้ ซินะ
ข. จริงหรือ กําลังจะหมดไปแลวหรือ
ค. งั้นเราไปกรุงเทพฯ กันเถอะ
ง. เราคงตองทําอะไรใหมีผลถาวรเสียแลว
แบบทดสอบขอนี้มุงวัดความรักในทองถิ่นของตนโดยใชเรื่องราวสถานการณหรือ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน แลวใหบุคคลแสดงความรูสึกตอปญหานั้น ๆ ถาหนีปญหาแสดงวาไมยอม
เขาชวยชุมชน มีความรักในชุมชนนอยมาก ตอบขอ ค. ได ๑ ถาเพียงรับรูปญหา ก็เปนความรูสึก
ที่ยังต่ําอยู ตอบขอ ข. ได ๒ ถาแสดงความตั้งใจในการแกปญหา ตอบขอ ก. ไ ด ๓ คะแนน และ
ถาตอบขอ ง. แสดงวาตั้งใจทําใหมีผลงาน แสดงถึงความเขมขนในความรักทองถิ่นมากที่สุดก็ได
๔ คะแนน โปรดอยาลืมวาคะแนนเหลานี้เปนระดับความเขมขนเทานั้น คาของคะแนนแทนระดับ
ความเขมขนแบบจัดอันดับ ยังไมเปนคะแนนที่มีชวงแนนอนเปนหนวยมาตรฐาน เหมือนการใชตาชั่ง
หรือไมบรรทัด

๑๗๑

คําถามขอ ๑

ถาทานเปนครูสายันตทานจะตอบวาอยางไร
ก. ปลูกแอปเปลซิดีนะ (การตอบสนอง)
ข. เขาเสนอใหปลูกอะไรละ (การรับ)
ค. ผมวาตองลองดูนะ (การเห็นคุณคา)
ง. มั่นใจวาตองดีกวาเดิมแน (การมีระบบ)
คําถามขอ ๒

ทานชื่นชอบตอคําตอบของคุณยายขอใดมากที่สุด
ก. ฉันก็เห็นมามากมายเหมือนกัน (มีความรูสึกที่ดีตอความซื่อสัตยในระดับ ๒)
ข. ไมจริงเสมอไปหรอก
(มีความรูสึกที่ดีตอความซือ่ สัตยในระดับ ๓)
ค. ฉันก็วาอยางนั้นแหละ
(มีความรูสึกที่ดีตอความซือ่ สัตยในระดับ ๑)
ง. ก็ดีกวาเปนอยางอื่นละ
(มีความรูสึกที่ดีตอความซือ่ สัตยในระดับ ๔)

๑๗๒

การสรางแบบสอบใชสถานการณ
ข อ ควรระวั ง ในการสร า งแบบสอบใช ส ถานการณ ได แ ก การกํ า หนดเรื่ อ งที่ จ ะ
สอบวั ด สถานการณ ที่ ใ ชจ ะต อ งเอื้อ ต อ การแสดงความรู สึก ไม ใ ช เ รื่ อ งราวป ญ หาที่จ ะใหบุ ค คล
ตัดสินใจดวยเหตุและผลเหมือนการสอบวัดคิดแกปญหาในดานสติปญญา สถานการณตาง ๆ เหลานี้
ก็คือการนําเปามาเสนอใหผูตอบไดแสดงความรูสึกนั่นเอง คุณภาพขอสอบแบบนี้จึงขึ้นอยูกับเปา
ที่นํามาใช
รูปแบบของสถานการณ
การสร า งสถานการณ โ ดยใช รู ป ภาพจะช ว ยให ก ารนํ า เสนอชั ด เจน เพราะ
ไมจําเปนตองใชพื้นฐานความสามารถในการอานของนักเรียนมากนัก นอกจากนี้ยังเสนอเปาหมาย
ไดชัดเจนดีกวาใชคําบรรยาย ชวยใหการตัดสินใจของผูตอบเปนไปอยางฉับไว ไมคิดถึงขอปลีกยอย
มากนัก รูปแบบของสถานการณที่จะใชมีดังตอไปนี้
แบบที่ ๑ เป น ภาพที่ มี บุ ค คลมากล า วชมเชย หรือ ตํ าหนิบุ ค คล หรื อ การกระทํ า
อัน เกี่ย วกับเรื่ องที่เ ราจะสอบวั ด แล ว ใหนัก เรีย นประเมิน ดูวาเขาชื่นชม-ชอบ คําตอบของบุคคล
อีกคนหนึ่งในลักษณะใด เขียนเปนภาพตัวแบบไดดังนี้

ทานชอบคําตอบของ ข. ขอใดมากที่สุด
หรือทานชื่นชมคําตอบของ ข. ขอใดมากที่สุด
ตัวอยางสถานการณมีดังนี้
ดูสมชายซิ มีงานอาสาสมัครที่ใดก็รวมทําทุกที
สมยศเปนคนมีระเบียบทําอะไรก็เรียบรอยทุกอยาง
แดงมาสายอีกแลว

๑๗๓

คําพูดของ ก. นี้มีความสําคัญมากเพราะจะเปนตัวเสนอเปา ถาคําพูดนี้ไมชัดเจน
ไมเปนความคิดรวบยอดของเรื่องนั้นๆ แลวจะทําใหการแสดงความรูสึกคลาดเคลื่อน มีองคประกอบ
อื่นๆ เ ขามาเกี่ยวของทันที
แบบที่ ๒ เปนภาพของบุคคลแรกมาชักชวนหรือกลาวในเชิงชวนใหรวมกิจกรรม
ที่เปนตัวชี้ผลของคานิยมหรือจริยธรรมตาง ๆ หรือการกระทําที่ตองการจะใชเปนเปา แลวใหผูตอบ
แสดงความชื่นชมตอคําตอบของบุคคลที่ ๒ เพื่อตรวจดูความรูสึกตอการกระทําการแสดงพฤติกรรม
นั้น ๆ

ทานชื่นชมตอคําตอบของ ข. ในขอใดมากที่สุด
รูปแบบนี้มุงเนนการวัดความรูสึกของบุคคลที่มีตอกิจกรรมการกระทําที่เปนเปาหมาย
ซึ่งเปนตัวชี้บงของคานิยมจริยธรรมตาง ๆ เชน
ไปชวยเขาทําความสะอาดหมูบานกันไหม
เราไปทําบุญกันดีกวา
จะถึงเวลาประชุมแลวไปกันเถอะ
ไปเรียนคณิตศาสตรกันดีกวา

๑๗๔

แบบที่ ๓ ใชตัว ละคร ๓ คน คนแรกจะกล า วชม ภาพ บุ คคล หรือสั ญลั ก ษณ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะสอบวั ด แล ว มี บุ ค คลที่ ๒ มาแสดงความรู สึ ก ตอบสนอง และมี บุ ค คลที่ ๓
รวมอยูดวย ภาพมุงใหผูตอบสะทอนความรูสึกโดยผานบุคคลที่ ๓ วารูสึกอยางไร

ถาทานเปน ค. จะรูสึกอยางไรตอการพูดของ ก. และ ข.
การใชตัวละคร ๓ คนนี้ ผูสรางแบบสอบถามตองมีความชํานาญมากกวา ๒ แบบ
แรก มิฉะนัน้ แลวเปาจะไมชัดเจน ตอไปนี้เปนตัวอยางแบบสอบถามที่มีตัวละคร ๓ ตัว
ก. ดํานี่ดจี ัง ขยันทํางานทุกอยาง
ข. เขาดีจริงๆ นะ
ค. .....................................................
รู ป แบบสถานการณ เ หล า นี้ ถา นํ า มาใช ใ นการสอบวั ด คา นิ ย มจริย ธรรม เพื่ อ วั ด
ความรูสึกที่มีตอคานิยมจริยธรรมเหลานี้ ผูเขียนขอสอบก็ตองระมัดระวังในเรื่องของการใชพฤติกรรม
ชี้บงของคานิยมและจริยธรรมนั้นๆ ใหถูกตองเหมาะสม เชน
ความรับผิดชอบ
พฤติกรรมชี้บง ไดแก ทํางานเสร็จตามกําหนด ยอมรับ
ในผลงาน ยอมรับผลของการกระทําของตน
ใชความพยายามเพื่อผลงาน
ความซื่อสัตย
พฤติกรรมชี้บง ไดแก รายงานตรงตอขอมูล ไมบิดเบือน
ขอมูลพูดตามที่ไดแสดงจริง ใชเวลาทํางานเต็มที่ ไมอาง
ประโยชนอื่นๆ เพื่อตนเอง ไมนําของผูอื่นมาเปนของตน

๑๗๕

ความมีเหตุผล

พฤติกรรมชี้บง ไดแก ตัดสินตามขอมูล ไมเชื่อตามบุคคล
เพราะเขามีชื่อเสียง ยืนยันในการพิสูจนดว ยขอมูล
ความเสียสละ
พฤติกรรมชี้บง ไดแก ไมเบียดเบียนผูอนื่ ชวยเหลือ
สนับสนุนผูอื่น แบงปนของใหยืมตามความจําเปน
พฤติกรรมชี้บงเหลานี้จะตองนํามาใชในการสรางสถานการณเพื่อนํามาเปนเปาของ
การแสดงคานิยมและจริยธรรมนั้น ๆ กลาวโดยสรุปก็คือ รูปแบบของสถานการณนั้น จะตองใหผตู อบ
แสดงความรู สึ ก ต อ บุ ค คลที่ แ สดงพฤติ ก รรมชี้ บ ง ของค า นิ ย มจริ ย ธรรม หรื อ แสดงความรู สึ ก ต อ
การกระทําที่เปนพฤติกรรมชี้บงของคานิยมจริยธรรมที่เราตองการจะสอบวัดนั้น ๆ
สํ า หรั บ การสอบวั ด ความรูสึ ก ที่ มีต อ การเรี ย น การทํ า กิจ กรรมต า งๆในการเรี ย น
สามารถนํามาใชเปนเปาไดเลย เพราะเปนพฤติกรรมที่ชัดเจนอยูแลว เชน คนควาอยูเสมอ ลงมือ
ทดลองอยูเสมอ ทําแบบฝกหัดคณิตศาสตร วาดภาพ หรือการเรียนวิชาตาง ๆ
ตัวเลือกในแบบสอบใชสถานการณ
เมื่ อ เลื อ กเป า หมายที่ เ ป น บุ ค คล การกระทํ า แล ว นํ า เสนอเป น รู ป ภาพแบบใด
แบบหนึ่งแลว ก็นําไปทดลองใชกับนักเรียนประมาณ ๒๐-๓๐ คน เพื่อทดสอบดูวา สถานการณ
ที่เลือกใชนั้น สามารถนํามาซึ่งการตอบสนองที่แสดงถึงความรูสึกตาง ๆ แลวหรือไม ถาสถานการณ
ยังไมสามารถนํามาซึ่งความรูสึกตาง ๆ ได ก็จําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยใชพฤติกรรมชี้บง
ในแบบอื่ น ๆ การทดลองใช นี้ อ าจนํ า เอาคํ า ตอบของนั ก เรี ย นที่เ ขีย นตอบมาสร า งเป น ตั ว เลือ กได
ซึ่งตัวเลือกที่ไดมาจากคําตอบจริง ๆของนักเรียนนี้ก็จะดึงดูดใหนักเรียนตอบไดมาก อยางไรก็ตาม
คําตอบเหลานี้จะตองเปนคําตอบที่บงบอกถึงความรูสึกของผูตอบอยางชัดเจน ไมใชเหตุผลหรือความ
คิดเห็นดานอื่นๆ
ในการสรางตัวเลือกนั้นจําเปนตองอาศัยลักษณะการแสดงออกของความรูสึกจาก
คําอธิบายในเรื่องพฤติกรรมชี้บง โดยใชขอมูลในชองการแสดงออกทางวาจา นํามาแตงเปนคําพูด
ตอบสนองตามเงื่อนไขตาง ๆ ถาเปนในกรณีที่จะนําเอาคําตอบของนักเรียนมาตรวจ ก็ตองจัดทําคํา
เฉลยตามขั้นตอนทั้งหมดตามตารางนั้น ตัวอยางคําพูดที่ใชเปนตัวชี้บงระดับความรูสึกมีดังนี้
ขั้นการรับ
จะทําอยางไรละ
ไมเหมือนที่เคยทํานี่
จะทําเมื่อไร
จริงๆ หรือ
ขั้นการตอบสนอง
พรอมแลว ทําไดเลย
ตั้งใจทําอยูแ ลว
ถาสั่งมาก็จะทํา
คนอื่นเขาทํา เราก็ทําดวย

๑๗๖

ขั้นการเห็นคุณคา

นาชมเชยเขานะ
ตองทําอยางนีใ้ นงานอื่นๆ ดวย
ยินดีสนับสนุนโครงการนี้
ตองรณรงคใหทุกคนทําตามใหหมด
ใครมาติเขาไมไดนะ
ขั้นการมีระบบ
งานนี้สําคัญกวางานอื่นใดทัง้ หมด
ทําอยางนี้คงไดผลดีแนนอน
เรื่องนี้ตองสําคัญกวาเรื่องอืน่ ๆ
ขั้นมีคุณลักษณะ
ทํามาเปนประจําอยูแลว
ตองทําใหสมบูรณที่สุด
ใครๆ เขาก็รูกันทั้งนั้นวาคนนี้เปนอยางไร
โปรดสังเกตดูลักษณะคํากลาว และใชพฤติกรรมชี้บงทางวาจาเปนขอกําหนดในการ
จัดคําตอบ เฉลยคําตอบ และสรางตัวเลือก เมื่อสรางตัวเลือกไดครบแลวก็จะจัดพิมพเปนตัวขอสอบ
และนําไปใชตอไป
ขั้นตอนการเขียนแบบสอบใชสถานการณ
เพื่อที่จะใหการเขียนแบบสอบใชสถานการณงายขึ้น จึงขอเสนอตัวอยางพรอมทั้ง
ขั้นตอนการเขียนแบบสอบ ดังนี้
๑. กําหนดเปาที่จะใชในการสอบวัด เลือกบุคคลหรือการกระทํามาเปนเปา บุคคล
และการกระทํานั้นตองเปนพฤติกรรมชี้บงของคานิยม จริยธรรมหรือพฤติกรรมที่เราตองการจะวัด
เชน
๑.๑ บุคคลที่แสดงความเอื้อเฟอโดยใหของเพื่อหยิบยืมโดยไมตองขอ
๑.๒ การกระทําที่เปนการใชกระบวนการวิทยาศาสตรในดานการตรวจสอบผล
เสมอ

๑๗๗

๒. นําเอาเปานั้นมานําเสนอในรูปของภาพ ใหผูตอบแสดงความรูสึกตอเปานั้น เชน
๒.๑ ตัวอยางสถานการณถามความรูส ึกของบุคคลตอความเสียสละ

๒.๒ ตัวอยางสถานการณถามความรูสึกของบุคคลตอความมีเหตุผล

๑๗๘

๓. นําไปทดลองกับนักเรียน ใหนักเรียนลองตอบเพื่อดูการกระจายของคําตอบ
แลวนํามาจัดทําเปนตัวเลือกโดยเติมคําถาม
๓.๑ นักเรียนชื่นชมคําตอบของ ข. ขอใดมากที่สุด
๓.๒ นักเรียนชอบคําตอบของ ก. ขอใดมากที่สุด
๔. นําคําพูดของนักเรียนที่ทดลองตอบ มาใชเปนคําตอบตัวเลือก ตามขั้นตอนตาง ๆ
ของระดับความรูสึก เชน
๔.๑ เขาทําบอยไหม
ไมมีใครสั่งเขาเลยนะ
เขาเปนตัวอยางได
เขาทําอยางนี้ทุกเรื่องแหละ
๔.๒ ตองตรวจอีกหรือ
เอาตรวจก็ตรวจ
งานอื่น ๆ ก็ตองตรวจดวย
จะไดคําตอบที่ถูกตองจริงๆ
๕. นําสิ่งที่เขียนทั้งหมด มารวมเสนอเปนตัวขอทดสอบ และสลับตัวเลือกผสม
กันไป ไมใหเรียงเปนขั้นอยางชัดเจน
๕.๑ ตัวอยางแบบสอบใชสถานการณถามความรูสึกของบุคคลตอความเสียสละ

๑๗๙

นักเรียนชื่นชมคําตอบของดวงใจขอใดมากที่สุด
ก. เขาเปนตัวอยางได
ข. เขาทําบอยไหม
ค. ไมมีใครสั่งเขาเลยนะ
ง. เขาทําอยางนี้ทุกเรื่องแหละ
๕.๒ ตัวอยางแบบสอบใชสถานการณถามความรูสึกของบุคคลตอความมี
เหตุผล

นักเรียนชอบคําตอบของสุทธิขอใดมากทีส่ ุด
ก. งานอื่นๆ ก็ตองตรวจดวย
ข. จะไดคําตอบที่ถูกตองจริงๆ
ค. ตองตรวจอีกหรือ
ง. เอาตรวจก็ตรวจ
๖. จัดทําคําเฉลยการใหคะแนน ซึ่งจัดทําได ๒ รูปแบบ รูปแบบแรกใหไดคะแนน
เปน ๔ ๓ ๒ ๑ และรูปแบบที่ ๒ ไดคะแนนเปนระดับขั้นตามระดับของจิตพิสัย เมื่อนักเรียน
เลือกตอบขอใดก็จะไดคะแนนไปตามเฉลยนั้น ๆ
เมื่อไดจัดพิมพใหสมบูรณ ขอทดสอบเหลานี้ก็พรอมที่จะนําไปใชประเมินความรูสึก
ของนักเรียนตอไป

๑๘๐

การแปลความหมายของคะแนนที่ไดจากการใชแบบสอบใชสถานการณ
การหาคะแนนรวมของการทดสอบในฉบั บ หนึ่ ง ๆ จั ด ทํ า ได ๒ แนวทาง
ซึ่งผูทดสอบจําเปนตองระมัดระวัง คือ ถาตัวเลือกในขอตาง ๆจัดเปนรูปเปรียบเทียบระดับเทานั้น
โดยถือวาการตอบแตละตัวเลือกมากกวาหรือนอยกวา มีจิตพิสัยในระดับสูงกวา หรือต่ํากวาเทานั้น
ก็เพียงแตนําผลการตอบที่ใหคะแนนเปา ๔ ๓ ๒ ๑ ของแตละขอนํามารวมกัน ก็จะไดคะแนนรวม
สวนอีกแบบหนึ่ง ไดแก การใชคะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ นี้ แทนคาระดับของจิตพิสัยโดยตรง เชน ๑
แทนการรับรู ๒ แทนการตอบสนอง ๓ แทนการเห็นคุณคา ๔ แทนการมีระบบคานิยม ถาตองการ
สรางแบบสอบวัดในลักษณะนี้ ก็จําเปนตองทําระดับคะแนนใหมใหตรงกับตัวเลือกนั้นๆ แลวนับ
จํานวนการตอบที่ตกในระดับใดมากที่สุด ถือวาบุคคลนั้นมีระดับจิตพิสัยอยูในขั้นนั้นเลย กลาวคือ
เราจะใชระดับจิตพิสัยที่นักเรียนคนนั้นแสดงออกมากที่สุดในเรื่องที่จะสอบวัดมาเปนระดับคะแนนจิต
พิสัยของเขาเลย จึงไดคะแนนเพียง ๔ หรือ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ ตามระดับพัฒนาการของจิตพิสัย
การรวมคะแนนก็ยังมีขอควรระวังเชนเดียวกับการวัดแบบมาตรประเมินคา คือ ความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของขอทดสอบที่อยูในชุดเดียวกัน ซึ่งตองวัดในเรื่องเดียวกัน ถาแตละขอสอบ
วัดคนละเรื่อง มีการกระจายของแตละเรื่องอยางหลากหลายแลว ก็จะทําใหคุณภาพของการสอบวัดต่ํา
คะแนนจะแทนคุ ณ ภาพหลายด า น ซึ่ ง บางอย า งอาจกลั บ กั น ทํ า ให ค ะแนนรวมไม มี ค วามหมาย
ไปในทิศทางเดียวดังที่เราตั้งใจไว ดังนั้นแบบสอบวัดคานิยม จริยธรรม เพื่อดูพัฒนาการดานจิตพิสัย
เหลานี้จึงไมนิยมรวมคะแนนทั้งหมด แตจะรวมเปนดาน ๆ เชน ดานความรับผิดชอบ ประกอบดวย
๒-๓ ขอ ด า นความประหยั ด อี ก ๓-๔ ข อ หรือด า นการเสียสละอี ก ๓-๔ ข อ เปน ต น ถ าเอาทั้ ง
๓ ดานมารวมกันแลวคะแนนอาจมีความหมายไมแนนอน ไมสามารถชี้คุณภาพอยางใดอยางหนึ่งได
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบใชสถานการณ
คุ ณ ภาพของแบบสอบใช ส ถานการณ ก็ ต อ งมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ แบบทดสอบ
โดยทั่วไป คือ ตองมีคุณภาพในดานความตรงและความเที่ยง การตรวจสอบคุณภาพของแบบใช
สถานการณ จึงมุงไปที่ความตรงและความเที่ยง ซึ่งวิธีการตรวจหาความตรงและความเที่ยงของมาตร
ประเมินคาสามารถนํามาใชตรวจสอบคาความตรงและความเที่ยงของแบบสอบใชสถานการณได
เชนเดียวกัน ในสวนที่จะกลาวตอไปนี้จะเปนสวนที่เพิ่มเติมไปจากวิธีการที่เสนอไวแลวในตอนกอน
ความตรงของแบบสอบใชสถานการณ
การหาค า ความตรงของแบบสอบใช ส ถานการณ จ ะประเมิ น ใน ๒ เรื่ อ ง คื อ
เปาที่นํามาใชนั้นเปนพฤติกรรมชี้บงหรือเนนพฤติกรรมสําคัญของเรื่องที่จะสอบวัดหรือไม และ
การตอบคํ า ถามนั้ น ผู ต อบใช ค วามคิ ด หรื อ ความรู สึ ก ในการตอบ ซึ่ ง เราสามารถเรี ย กความตรง
ทั้งสองแบบนี้ไดวา ความตรงตามเนื้อหา และความตรงตามโครงสราง ดังนั้น เราจึงสามารถนําเอา
วิธีการตาง ๆ ที่ไดอธิบายไวในเรื่องความตรงของทั้งสองประเภทนี้มาใชได

๑๘๑

ความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบใชสถานการณ การตรวจสอบคาความตรงตาม
เนื้อหานั้น นอกจากจะใชวิธีถามความเห็นของผูเชี่ยวชาญวา สถานการณนี้ใชวัดเรื่องที่ตองการวัดได
จริงหรือไม แลวนํามาตรวจสอบความเห็นที่ตรงกันของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด เรายังสามารถดําเนินการ
วิเคราะหตรวจสอบโดยใชการประเมินพฤติกรรมชี้บงได ทั้งสองวิธีมุงตอบคําถามที่วา ผูตอบกําลัง
มองไปที่จุดใดในสถานการณของขอสอบขอนี้ และจุดที่มองนั้นเปนพฤติกรรมที่เราตองการวัดหรือไม
ถาตอบวาใชก็แสดงวาใชได ตัวอยางเชน การสอบวัดความรูสึกชื่นชมตอการแสวงหาทางใหมๆ
ในการสอน สถานการณที่นํามาใชเปนดังนี้

การวิเคราะหความตรงก็มองไปที่สถานการณ จะเห็นวาสถานการณนี้ใชบุคคลที่มี
วิธีสอนใหมๆ แปลก ๆ เรื่องใหม ๆ แปลก ๆ มาสอนเสมอ ถามวากรณีบุคคลมีวิธีใหมๆ มาสอน
เปนบุคคลที่แสวงหาแนวทางใหม ๆ อยูเสมอหรือไม ตรงนี้จะเห็นวา เกิดปญหาเล็กนอย เขาอาจจะ
แสวงหา นิ ย มการแสวงหา หรื อ ไม นิ ย มก็ ไ ด แต เ ขาก็ มี วิ ธี ใ หม ๆ มาเสมอ สถานการณ นี้
จึงเพียงพอที่จะแทนการแสวงหาไดอยางสมบูรณ สถานการณนี้เปนผลอันเกิดจากการแสวงหาหรือไม
เกิดปญหาเหตุและผลขึ้น ผลนั้นไมไดมาจากเหตุเดียวเทานั้น การสอนวิธีใหมๆ จึงไมสามารถบอกได
วาเขาตองนิยมการแสวงหาดวย ทั้งนี้จึงนํามาใชสอบวัดการแสวงหาไมได แตใชสําหรับการวัดความ
นิยมในวิธีการใหมๆ ได วัดความชื่นชมตอนวัตกรรมได ถาจะนํามาใชสอบวัดคานิยมในการแสวงหา
ก็ตองปรับสถานการณเปนดังนี้
ครูสมร นี่ชอบคนหาวิธแี ปลก ๆ ใหมๆ เสมอ
ครูแดง ขยันเขาอบรมหาความรูใหมๆ อยูเ รื่อย
ครูสุทธิ แลกเปลี่ยนวิธีการกับเพื่อนครูเปนประจํา

๑๘๒

ในการวิเคราะหความตรงตามเนื้อหานี้ การตรวจสอบพฤติกรรมชี้บงคานิยมตามที่
เสนอไวในตอนที่แลว จะชวยใหผูตรวจดําเนินการไดอยางดี ดังนั้น ผูเขียนขอสอบจึงควรมีความ
ชํานาญในการวิเคราะหพฤติกรรมชี้บงของคานิยมและจริยธรรมตาง ๆ เพื่อใหการเขียนขอสอบแบบใช
สถานการณมีคุณภาพสูง
ความตรงตามโครงสรางของแบบสอบใชสถานการณ การตรวจสอบคุณภาพความ
ตรงตามโครงสราง นอกจากจะใชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยประเมินวาขอนี้วัดความรูสึกจริง
หรือตัวเลือกตาง ๆ นี้เปนตัวเลือกชี้บงความรูสึกแลว ก็ยังสามารถวิเคราะหไดโดยการตรวจสอบ
โครงสรางของตัวเลือกที่สรางขึ้นวาเปนความรูสึกจริง การวิเคราะหนี้ก็ทําโดยใชตารางพฤติกรรม
ชี้บงทางวาจา โดยตรวจคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ตัวเลือกแตละตัวนั้นบอกไดหรือไมวาตอบอยางนี้แลวถือวาถูก ถือวาผิด
๒. ตัวเลือกแตละตัวเปนระดับความเขมขนของความรูสึกตามขั้นตอนของจิตพิสัย
จริงหรือไม
การเขียนขอสอบแบบใชสถานการณจึงจําเปนจะตองตรวจสอบตัวเลือกอยูเสมอวา
เปนตัวเลือกที่สะทอนความรูสึกจริง ๆ จึงไมมีคําตอบถูกคําตอบผิด และเปนตัวเลือกที่จัดระดับไดตาม
ทฤษฎีจิตพิสัย บอกไดวาอยูขั้นใดขั้นหนึ่ง ถาไมสามารถบอกไดก็จะเกิดการเปรียบเทียบที่ไมแนนอน
ขึ้น ระดับความเขมขนที่กําหนดเปน ๔ ๓ ๒ ๑ ก็อาจจะสลับที่กันได ถามีตัวเลือกใดที่เกิดความ
ไมแนนอน อาจจะอยูระดับสูงหรือต่ําก็ได ก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหชัดเจนยิ่งขึ้น
การวิเคราะหตัวเลือกนี้ก็อาจนําเอาคําพูดที่สะทอนความรูสึกในระดับตาง ๆ ที่ไดอภิปรายไวแลวมาชวย
ในการประเมิน
ความเที่ยงของแบบสอบใชสถานการณ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของข อ สอบแบบใช ส ถานการณ เ พื่ อ นํา ไปสู ค า ความเที่ ย ง
ที่ตองการ นอกจากจะใชวิธีที่ไดเสนอไวแลวอันไดแก การตรวจสอบดูการกระจายของการตอบและ
การตรวจสอบดูความสัมพันธของการตอบระหวางขอโดยใชรูปภาพแลว การตรวจสอบนี้ก็ยังสามารถ
ใชวิธีการทางสถิติที่มีการคํานวณได การคํานวณดังกลาว ไดแก การหาคาการกระจายของการตอบ
ของนักเรียน และการหาสหสัมพันธระหวางขอดังตัวอยางตอไปนี้

๑๘๓

ตารางสหสัมพันธระหวางขอสอบ
ขอที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๑.๐๐

๒
.๔๓
๑.๐๐

๓
.๓๑
.๒๒
๑.๐๐

๔
-.๑๐
.๑๑
-.๐๕
๑.๐๐

๕
.๓๗
.๕๕
.๒๙
.๑๘
๑.๐๐

๖
.๒๙
.๒๖
.๓๙
-.๑๒
.๔๔
๑.๐๐

จากตารางสหสัมพันธระหวางขอทดสอบจะพบวา ขอที่ ๔ มีสหสัมพันธเปนลบกับ
ขออื่นๆ หลายขอคือ ขอ ๑ ขอ ๓ และขอ ๖ เพื่อที่จะใหแบบทดสอบทั้งชุดนี้มีคุณภาพในดานความ
เที่ยงตรง จึงควรตัดขอ ๔ นี้ออก หรืออาจตรวจสอบคุณภาพในดานความตรงตามเนื้อหาและความ
ตรงตามโครงสรางดู ถาเห็นวาผิดไปก็ปรับปรุงแกไขได เพื่อใหคาสหสัมพันธเหลานี้เปนบวกใหหมด
ในกรณี ที่มี ข อ ทดสอบหลายดา นอยู ใ นฉบับ เดีย วกั น เชน แบบทดสอบทั้ ง ฉบั บ
ประกอบดวย การวัดคานิยมในความรับผิดชอบ คานิยมในความอดทน คานิยมในการใชวิธีการ
ใหม ๆ โดยวัดความรูสึกเกี่ยวกับความชื่นชมตอคานิยมเหลานี้ ตารางสัมพันธระหวางขอก็จัดทําได
เชนเดียวกัน และขอที่ควรตรวจสอบดูอยูเสมอก็คือ คาสหสัมพันธระหวางขอที่อยูในเรื่องเดียวกัน
ควรมีคาสูงกวาสหสัมพันธระหวางขอของขอที่วัดคนละเรื่องกันในจํานวนสหสัมพันธของทุก ๆ ขอ
ที่วัดความรับผิด ชอบ จะตองมี คาสู งกวา สหสัมพัน ธระหวางขอที่ วัด ดานความรับผิด ชอบกับดาน
การแสวงหาวิธีใหมๆ คาสหสัมพันธจึงจะนํามาใชบงชี้ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งตองมีคามากกวาสหสัมพันธระหวางขอที่อยูคนละเรื่องกัน ในเรื่องนี้ผูที่สนใจควรศึกษา
เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบตาง ๆ
การตรวจสอบคาความเที่ยงที่ใชกระบวนการทางการคํานวณ ก็จะใชคาอัลฟาเปน
ตัวแสดง ซึ่งมีสูตรดังนี้

เมื่อ

คือ คาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
คือ จํานวนขอ
คือ ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
คือ คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ ฉบับ

๑๘๔

ถาแบบสอบใหสถานการณทั้ง ๔ ขอนั้น มีตัวเลือกขอละ ๔ ตัวเลือก ตามระดับ
พัฒนาการของจิตพิสัย ๔ ขั้น คือ การรับ การตอบสนอง การเห็นคุณคา และการมีระบบคานิยม
ตัว เลื อกที่อยูในขั้น รั บ ใหน้ําหนัก คะแนนเปน ๑ ตัว เลือ กในขั้นการตอบสนอง
ใหน้ําหนักคะแนนเปน ๒ ตัวเลือกในขั้นการเห็นคุณคาใหน้ําหนักคะแนนเปน ๓ และตัวเลือกในขั้น
การมีระบบคานิยมใหน้ําหนักคะแนนเปน ๔
เพื่อใหเขาใจไดงาย ๆ สมมติวาไดนําแบบสอบนี้ไปใชสอบกับนักเรียน ๕ คน และ
ไดผลการสอบวัด ดังนี้
นักเรียน
คนที่
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๓
๔
๔
๒
๓

๒
๓
๔
๓
๒
๒

คําถามขอที่
๓
๓
๓
๔
๔
๓

๔
๔
๓
๔
๓
๒

หาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางขอ โดยใชสูตร Pearson Product Moment

ไดตารางคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอ เปนดังนี้
ขอที่
๑
๒
๓
๔

๑
๑.๐๐

๒
๐.๗๘
๑.๐๐

๓
-๐.๒๒
-๐.๓๓
๑.๐๐

๔
๐.๒๘
๐.๔๓
๐.๓๓
๑.๐๐

จากตัวอยางสมมติ จะพบวาคําถามที่มีสหสัมพันธทางลบกับขออื่น ๆ หลายขอ คือ
ขอ ๓ จึงควรปรับปรุงคําถามขอ ๓ นี้ หรือตัดทิ้งไป

๑๘๕

๓ แบบบันทึกการสังเกต
ลักษณะของแบบบันทึกการสังเกต
การสอบวัดความรูสึก ไมวาจะวัดดวยมาตรประเมินคา หรือแบบสอบใชสถานการณ
ก็ตาม เปนแบบวัดที่มีขอจํากัดเพราะยังไมใชเ ปนการแสดงที่แทจริง และขึ้นอยูกั บการตอบของ
นักเรียน บุคคลอาจมีความรูสึกอยางหนึ่งแตเวลาแสดงจริงๆ ก็อาจแสดงอีกอยางหนึ่ง บอกอีกอยาง
หนึ่ ง ดั ง นั้ น การวั ด โดยการสั ง เกตจะเป น ข อมู ล ที่ ดี ตรงกั บ สภาพความเป น จริ ง และเป น ข อ มู ล
ที่ปรากฏออกมา อันจะเปนการสอบวัดถึงพฤติกรรมที่แทจริงได แตอยางไรก็ตาม การสังเกตที่ดีนั้น
ก็ตองเปนการสังเกตในสภาวะปกติ ไมใชในสถานการณเฉพาะหรือเหตุการณที่มีขอกําหนดมาแลว
เชน ในขณะที่มีครูอยูมีบุคคลอื่นอยู นักเรียนอาจแสดงความชื่นชม กลาวคําชม แตถาไมมีครูอยูแลว
หรือครูไมบอกเตือนแลว นักเรียนก็อาจไมแสดงความชื่นชมออกมาก็ได
ขอที่ควรระวังอีกอยางหนึ่งในการสอบวัดความรูสึกโดยการสังเกตนี้ ตองพึงระลึก
เสมอว า เรากํ าลั ง ตรวจสอบด า นความรู สึก ที่ แ ฝงมากับ การกระทํ า ไม ใ ช ก ารตรวจดู ก ารกระทํ า
ตั ว อย า งเช น เรามี ค วามเชื่ อ กั น ว า ถ า ทุ ก คนมี ค วามชื่ น ชมแล ว ก็ ต อ งทํ า เป น ประจํ า อยู ส ม่ํ า เสมอ
แต ถ า จะตรวจดู ว า เขาทํ า สม่ํ า เสมอแล ว สรุ ป ว า เขาชื่ น ชมด ว ยนั้ น คงจะไม ส มบู ร ณ เ พี ย งพอ
เราจําเปนตองดูลักษณะการกระทําอยางสม่ําเสมอดวยความชื่นชม ดวยทาทางที่สงางาม ดวยความเต็มใจ
ไมลังเลมาประกอบ จึงจะสรุปไดวาเขามีความชื่นชม ดังนั้นพฤติกรรมที่ทําเปนประจําอยางเดียว
ยังไมเพียงพอที่จะสรุปไปสูความชื่นชมได แตพฤติกรรมที่ทําเปนประจํานี้เอง ก็เปนเงื่อนไขที่จําเปน
ต อ การสรุ ป ว า เขามี ค วามชื่ น ชมแล ว ความชื่ น ชมเป น เพี ย งความรู สึ ก ที่ ผ นวกมากั บ การกระทํ า
ในทุกๆ เรื่อง ในบางครั้งความรูสึกนี้ก็ไมสมารถตรวจวัดไดในทุก ๆงาน
การสังเกตที่ดีเกิดขึ้นในสภาวะที่ผูถูกสังเกตไมรูตัววากําลังมีการประเมิน ดังนั้น
การสังเกตจึงควรจัดทําเปนสวนหนึ่งควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ ไมควรบอกวา
ชั่วโมงนี้จะมีการประเมินเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถาผูถูกประเมินรูตัวแลวก็จะมีการเสแสรงมากขึ้นโดยเฉพาะ
นักเรียนโตๆ ในชั้นเล็ก ๆ อาจมีปญหาเรื่องนี้นอย แตอยางไรก็ตามการสังเกตในสภาวะปกติ ถือวา
เปนการใชการสังเกตที่ดีที่สุด การจัดกิจกรรมบางอยางอยางจงใจ เพื่อทําใหนักเรียนแสดงความรูสึก
ออกมาจึงเปนเรื่องที่ครูจะตองตระหนักและดําเนินการขึ้นเปนบางครั้ง มิฉะนั้นแลวความรูสึกตาง ๆ
เหลานี้ก็จะไมผนวกมากับการกระทําดังที่ตองการ เชน ถาเราตองการวัดความรูสึกของนักเรียนตอ
ความยุติธรรม ครูจําเปนตองสรางสภาพความยุติธรรมและไมยุติธรรมเขาไปในกิจกรรมเพื่อสังเกต
ความรูสึกของนักเรียน แตไมควรบอกใหนักเรียนรูวากําลังจะสังเกตอะไร แตจําเปนตองแจงผูเรียนวา
ความชื่นชมเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลรวม การแจงนี้ใหจัดกระทําเมื่อตนภาคเรียน เมื่อกอน
ลงมือเรียน ถือเปนการประเมินผลรวม

๑๘๖

จุดออนของการสังเกตที่พึงระวังและหลีกเลี่ยงอยูเสมอ ก็คือ การตีความพฤติกรรม
ผูสังเกตมักใชมาตรฐานของตนเองเปนตัวกําหนดวา พฤติกรรมอยางใดเปนการแสดงความรูสึกดีใจ
พฤติกรรมอยางใดเปนการแสดงความชื่นชม การใชความรูของผูสังเกตไปตีความนี้ ถือเปนขอปฏิบัติ
ที่ไมควรทําอยางยิ่ง เพราะแตละบุคคลมีลักษณะของเขาเองในการแสดงพฤติกรมนั้นๆ บางคนดีใจ
มากก็เฉย บางคนดีใจมากตองกระโดดโลดเตน บางคนชื่นชมก็นําไปพูดคุย แตบางคนผิดหวังไมชอบ
จึงนําไปพูดคุย สวนที่ชอบก็เงียบไว การใชมาตรฐานของผูสังเกตจึงเปนการตีความที่ผิดไปจากบริบท
ในเรื่ องนั้ น ๆ โดยสิ้ น เชิ ง ถาตอ งการทราบวาทํา ไมบุคคลจึ งแสดงพฤติกรรมอยางนั้น ก็ ส ามารถ
ใชวิธีการสัมภาษณประกอบได แตไมควรเขาใจเอาเอง
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตีความของผูสังเกต วิธีการสังเกตจึงตองมีการจัดทําคําอธิบาย
พฤติกรรมใหชัดเจนและฝกฝนใหผูสังเกตหลายๆ คนทําไดเหมือน ๆ กัน เพื่อใหเกิดความเปนปรนัย
ในกระบวนการสังเกต คําอธิบายเหลานี้จะตองใหผูสังเกตศึกษาอยางเขาใจแจมแจงและจดจําไวอยาง
ขึ้นใจกอนที่จะไปลงมือสังเกต จะเปนการดีอยางยิ่งถาผูสังเกตจะไดเขารับการอบรมในเทคนิควิธีการ
โดยเฉพาะในเรื่องการสังเกตและการใชเครื่องมือแตละชุด สําหรับในเรื่องการสังเกตความรูสึกนี้
ก็ จ ะใช พ ฤติ ก รรมชี้ บ ง ทางกายเป น สํ า คั ญ การสั ง เกตก็ มุ ง ที่ จ ะดู พ ฤติ ก รรมเหล า นั้ น ที่ แ ฝงมากั บ
การกระทําในเรื่องตาง ๆ ผูสังเกตพึงระวังใหดีวา ถาผูปฏิบัติทําถูก ทําได ถือเปนภาคปฏิบัติ แตถา
ทําไดอยางภาคภูมิใจ ดีใจ ชื่นใจที่ไดทํา จึงจะถือวาเปนความรูสึกที่แฝงมากับการกระทํา แตจะไป
สังเกตเฉพาะความรูสึก โดยไมมีการปฏิบัติไมได
ความเขาใจอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับการสังเกตก็คือ พัฒนาการทางดานความรูสึก
เปนไปอยางตอเนื่องคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยสัมพันธกับการตอบที่ถูกตอง การทําไดถูกตอง
การพัฒนาจากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่งจะตองดูปริมาณการแสดงออกที่รวมเอาเหตุการณตาง ๆ
มาสัมพันธกัน ในขณะที่บางเหตุการณผูตอบอาจจะทําดวยความไมเต็มใจ แตบางสถานการณเขาก็ทํา
ดวยความเต็มใจ เมื่อรวมสถานการณ เหตุการณทั้งหมดแลว เขาแสดงอยางไรมากกวากัน ก็ถือวา
เขาพัฒนาอยูในขั้นนั้นแลว การประเมินผลรวมจึงตองดูการกระจาย และการแปรผันของการแสดงของ
ผูถูกประเมินอีกดวย
รูปแบบของแบบบันทึกการสังเกต
แบบบัน ทึกการสั งเกตมี ๒ แบบ คือ แบบบัน ทึกพฤติกรรมนักเรียน โดยเขีย น
พฤติ ก รรมที่ นั ก เรี ย นแสดงจริ ง ๆ ไว แล ว จึ ง มาตี ค วาม จั ด ลํ า ดั บ ระดั บ ความรู สึ ก ในภายหลั ง
สวนแบบที่ ๒ ไดแก การบันทึกระดับความรูสึกเปนตัวเลขลงในชองบันทึกไวเลย อันเปนการ
ตีความระดับพัฒนาการเรียบรอยแลว การบันทึกแบบแรกเหมาะสําหรับผูที่ยังไมมีความชํานาญในการ
ใชพฤติกรรมชี้บงดานการแสดงทางกาย สวนแบบที่สองเหมาะสําหรับผูที่ชํานาญในการจัดลําดับ
พฤติกรรมแลว แบบแรกตองการฝกอบรมนอย ชี้แจงเพียงเล็กนอยก็ใชได สวนแบบที่สองตองมี
คําอธิบาย คําชี้แจง และมีการฝกอบรมอยางเปนระบบจึงจะใชไดดี ตัวอยางแบบบันทึกเปนดังนี้

๑๘๗

นักเรียน
คนที่ ๑. .....................
๒. ………………
๓. ………………
๔. ………………

แบบบันทึกการสังเกต
ชื่นชมตอการทํางาน
งานบาน
งานศิลปะ
มีสิ่งกระตุนจึงทํา
รองขอ อาสาทํา

งานกลุม

ยังไมรวมทํา

แบบบันทึกการสังเกต
ความมีเหตุผล

นักเรียน

๑
คนที่ ๑. .....................
๒. ………………
๓. ………………
๔. ………………
๕. ………………
คําอธิบาย ระดับ

ระดับ
จิตพิสัย

ตัดสินตามขอมูล
๒ ๓ ๔
3

๑ หมายถึง การรับรู
๒ หมายถึง การตอบสนอง
๓ หมายถึง การเห็นคุณคา
๔ หมายถึง การมีระบบ
๕ หมายถึง การมีคุณลักษณะ

๕

หมาย
เหตุ

ยืนยันการพิสจู นดวยขอมูล
๑
๒ ๓ ๔ ๕
3
3

3

๑๘๘

๑. การสั ง เกตพฤติ ก รรมด า นจิ ต พิ สั ย มี ๒ แนวทาง คื อ แนวทางแรก เขี ย น
พฤติกรรมชี้บงทางกายที่นักเรียนแสดงจริง ๆ ไวในแบบบันทึกการสังเกต แลวจึงมาตีความหรือ
จัดลําดับพัฒนาการดานจิตพิสัยภายหลัง สวนแนวทางที่สอง จะบันทึกระดับพฤติกรรมดานจิตพิสัย
สําหรับพฤติกรรมชี้บงที่สังเกตลงในแบบบันทึกเลย แนวทางที่สองนี้จึงตองการผูสังเกตที่มีความ
ชํานาญในการตีความพฤติกรรมชี้บงทางกายที่แสดงพัฒนาการดานจิตพิสัยเปนอยางดี และตองมี
คําอธิบายพฤติกรรมชี้บงที่ชัดเจนในแตละคาน้ําหนักไวดวย
๒. การสังเกตพฤติกรรมดานจิตพิสัย มีขอควรระวัง คือ
๒.๑ สังเกตในสภาวะปกติ ที่ผูถูกสังเกตตองไมรูตัววากําลังมีการประเมิน
๒.๒ พฤติ กรรมด า นจิตพิ สัย เชน ความรูสึก ตาง ๆ จะผนวกมากั บ การ
กระทําซึ่งตองสังเกตอยางตอเนื่องภายใตเหตุการณตาง ๆ เนื่องจากพฤติกรรมที่มุงสังเกตอาจไม
เกิดขึ้นภายใตเหตุการณหนึ่ง แตเกิดขึ้นในอีกเหตุการณหนึ่งก็ได
๒.๓ ผูสังเกตตองไมตีความพฤติกรรมโดยใชมาตรฐานของตนเอง แตตอง
ตีความตามคําชี้แจงที่จัดทําไวอยางชัดเจน
การสรางแบบบันทึกการสังเกต
การสังเกตเปนกระบวนการรวมทั้งหมด งานสําคัญจึงไมไดอยูที่การสรางแบบบันทึก
การสังเกต แตจะอยูที่กระบวนการดําเนินงาน แบบบันทึกเปนแตเพียงแบบรายงานผลที่เกิดขึ้นเทานั้น
ดังนั้นการสรางวิธีการสังเกต จึงมีความสําคัญมากกวาแบบบันทึกดังกลาว กระบวนการดังกลาว
จะตองทําใหมีการเกิดพฤติกรรมที่เราตองการจะสังเกต และการตีความของบุคคลหลาย ๆ คนที่จะมา
สังเกตงานเดียวกัน บุคคลเดียวกัน การแสดงออกอยางเดียวกันจะตองตรงกัน ถาเราไมมีกระบวนการ
ดําเนินงานใด ๆ เลย แตรอสังเกตเพียงอยางเดียว ก็คงจะไมสามารถประกันไดวา จะมีพฤติกรรม
ที่นักเรียนแสดงออกตามเรื่อง ตามสถานการณที่ครอบคลุมได
การออกแบบการสังเกต เริ่มตั้งแตการเลือกงานที่จะใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ งานนั้น
จะตองมีขั้นตอนที่จะใหผูเรียนแสดงความรูสึกในระดับตาง ๆ งานเหลานี้ก็คือการออกแบบพฤติกรรม
ชี้ บ ง ในแต ล ะเรื่ อ งนั่ น เอง การกํ า หนดพฤติ ก รรมชี้ บ ง จึ ง เพี ย งแต เ ปลี่ ย นรู ป ไปจากเรื่ อ งที่ จ ะใช
ในแบบสอบมาเปนกิจกรรมในชั้นเรียน ในการสรางกิจกรรมเหลานี้ จะตองจัดใหมีเงื่อนไขสําหรับ
การประเมินดังตอไปนี้

๑๘๙

เงื่อนไข
เปดโอกาสใหซักถาม
เปดโอกาสใหเลือกฟง
สั่งใหลงมือทํา
เปดโอกาสใหเลือกทํา
เปดโอกาสใหแสดงความรูสกึ
เปดโอกาสใหแสดงความชมเชย
เปดโอกาสใหชวยผูอื่น
ทาทายในคุณคา
เปดโอกาสใหเลือกอยางอื่น
ใหตัดสินใจเลือกเอง ทําเอง ประเมินเอง

สิ่งที่จะประเมิน
ตั้งใจรับรู
ติดตามรับฟง
ทําตามสั่ง
อาสาทํา ทําโดยไมมกี ารบังคับ
ยินดีทํา ภูมิใจที่ไดทํา
นิยม ชื่นชม
สงเสริม สนับสนุน
ปกปอง แกตา ง
เลือกมากกวาสิ่งอื่น
การกระทําใหสมบูรณเปนประจํา

เงื่อนไขตาง ๆ เหลานี้จําเปนตองนําไปแทรกในการทํากิจกรรมการเรียน เพื่อนําไปสู
การสังเกตความรูสึกของนักเรียน เมื่อไดกําหนดเงื่อนไขครบถวนแลว ก็ดําเนินการจัดทําคําอธิบาย
พฤติกรรมในแตละขั้นที่จะสังเกต โดยใชคําที่ชี้บงลักษณะของแตละขั้นตอน ในชองพฤติกรรมชี้บง
ทางกาย ในกรณีที่จะจัดทําแบบบันทึกการสังเกต แบบที่ ๑ คําอธิบายเหลานี้จะใชเปนคําเฉลยในการ
ตีความระดับจิตพิสัยในกรณีที่จะใชแบบสังเกตแบบที่ ๒ ก็จะใชคําอธิบายในการประเมินระดับ
๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ ในแบบบันทึกนั้น ๆ ระดับตาง ๆ เหลานี้ จําเปนตองตัดตอนไปตามระดับ
พั ฒ นาการด า นจิ ต พิ สั ย ของนั ก เรี ย น เช น นั ก เรี ย นชั้ น เด็ ก เล็ ก อาจมี เ พี ย งระดั บ การรั บ และการ
ตอบสนอง คาระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ อาจลดลงเหลือ ๔ แลวจัดทําคําอธิบายใหสอดคลองเปน
๑ ตั้ ง ใจรับ ๒ ติด ตามรั บ ๓ ตอบตามสั่ง และ ๔ อาสาตอบ แทนที่จ ะเปน ระดั บ ๑ ถึ ง ๕
ตามระดับจิตพิสัยทั้งหมด เหมือนในการประเมินบุคคลทุกระดับ ในระดับมัธยมศึกษาอาจเริ่มตั้งแต
๑ หมายถึง ตอบตามสั่ง ๒ อาสาตอบ ๓ ยินดีตอบ ๔ ชมเชย ๕ สงเสริม สนับสนุน เปนตน
คําอธิบายเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องที่จะวัดและระดับพัฒนาการดานจิตพิสัยของบุคคลที่จะ
ประเมิ น ไม จํ า เป น ต อ งเหมื อ นกั น แต ก ารตี ค วามหมายจะต อ งจั ด ทํ า ให ส อดคล อ ง ถู ก ต อ งตาม
ความหมายของแตละแบบบันทึกที่ไดจัดทําขึ้น
ดังไดกลาวมาแลววาตัวแบบบันทึกการสังเกตเองมิไดมีความสําคัญมากนัก ดังนัน้
รูปแบบจึงอาจแปรเปลี่ยนไปไดหลากหลาย เพราะแบบบันทึกนี้มีประโยชนเพียงจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อใหงายตอการนํามาวิเคราะหเทานั้น แตคําอธิบายความหมายของพฤติกรรมเปนตัวที่สําคัญมาก
และตองทําใหชัดเจนอยูเสมอ มิฉะนั้นแลวคุณภาพของการสังเกตก็จะต่ําลงไปดวย คุณภาพของ

๑๙๐

เครื่องมือวัดเหลานี้จึงขึ้นอยูกบั กระบวนการ และคําอธิบายที่จะทําใหมกี ารตีความไดตรงกัน แปลจาก
พฤติกรรมมาเปนระดับจิตพิสัยไดตรงกัน
การฝกอบรมชี้แจงใหเขาใจความหมายของพฤติกรรมชี้บงทางกายของจิตพิสัย และ
การทดลองสังเกตจึงเปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง เพื่อใหเกิดความกระจางและความเปนปรนัยในการสังเกต
การสังเกตที่ดีจึงตองมีการทดลอง การฝกใหตีความ ใหสังเกตพฤติกรรมชี้บงไดอยางตรงกัน
การหาคะแนนรวมจากการใช แ บบบั น ทึ ก การสั ง เกต มี ข อ ปฏิบั ติเ ช น ดี ย วกั น กั บ
การสอบวัดโดยใชแบบสอบใชสถานการณ ที่กลาวถึงเรื่องการรวมคะแนน
แบบบันทึกแสดงพฤติกรรมชี้บงทางกายเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในการเขาแถว
ซื้ออาหาร โดยมีความรูสึกตามขั้นพัฒนาการของจิตพิสัยแฝงอยู การสังเกตจะสังเกตความรูสึกที่แฝง
มากับการกระทํานี้ ดังตัวอยางแบบบันทึกการสังเกตความมีระเบียบวินัยในการเขาแถวซื้ออาหาร
ตอไปนี้
ความมีระเบียบวินัยในการเขาแถวซื้ออาหาร
ชื่อนักเรียน

ทําตามสั่ง

ทําโดยไมมีการ
บังคับ

๑

๒

ทํานําเปนตัวอยาง เลือกกระทําทันที

๓

๔

ทําเปนประจําจนเปน
ลักษณะเฉพาะตน

๕

๑
๒
๓
..
..
..
ความหมาย
๑. น้ําหนักคะแนน ๑ อยูในระดับพัฒนาการจิตพิสัยขั้นการตอบสนอง พฤติกรรม
ชี้บงคือ การทําตามคําสั่ง คําชี้แจง กฎ ระเบียบ
๒. น้ําหนักคะแนน ๒ อยูในระดับพัฒนาการจิตพิสัยขั้นการตอบสนอง พฤติกรรม
ชี้บงคือ การทําเองโดยไมมีการบังคับ กระทําเองดวยความยิ้มแยม พึงพอใจ
๓. น้ําหนักคะแนน ๓ อยูในระดับพัฒนาการจิตพิสัยขั้นการเห็นคุณคา พฤติกรรม
ชี้บงคือ การทํานําเปนตัวอยาง หรือสนับสนุนใหผูอื่นทํา อยางมั่นคงและมั่นใจ
๔. น้ํ า หนั ก คะแนน ๔ อยู ใ นระดั บ พั ฒ นาการจิ ต พิ สั ย ขั้ น การมี ร ะบบค า นิ ย าม
พฤติกรรมชี้บงคือ ใหความสําคัญกับการกระทํานั้น และเลือกที่จะกระทําทันที ไมวาจะอยูภายใต
สภาพการณใด

๑๙๑

๕. น้ํ า หนั ก คะแนน ๕ อยู ใ นระดั บ พั ฒ นาการจิ ต พิ สั ย ขั้ น การมี คุ ณ ลั ก ษณะ
พฤติ ก รรมชี้ บ งคื อ ทํ า เป น ประจํ า จนเป น ลั ก ษณะเฉพาะของตนเองอย า งมั่ น คง ไม เ ปลี่ ย นแปลง
หวั่นไหวดวยอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น
การตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึกการสังเกต
เนื่องจากคุณภาพของการสังเกตอยูที่กระบวนการที่จะทําใหผูสังเกตหลาย ๆ คนมองได
ตรงกัน ประเมินไดตรงกัน การตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึกจึงอยูที่คุณภาพของกระบวนการ
ทั้ งหมด ในการประเมิ น คุ ณ ภาพนี้ จึ งตอ งจั ด ทํ าทั้ ง กระบวนการ โดยจั ด ใหผู ประเมิ น ๒-๔ คน
มาสังเกตนักเรียนคนเดียวกัน ขณะเดียวกัน ในเรื่องเดียวกัน โดยใชแบบประเมินเดียวกัน แลวนํามา
ตรวจดูว า ผูป ระเมิน ทุก คนนั้ น ประเมิ น ได ต รงกัน หรื อไม ไม วา จะเป น แบบบั น ทึ ก แบบใดก็ต าม
การตรวจสอบคุณภาพจึงตองจัดทําเปนกิจกรรมอีกตางหาก ตางออกไปจากการใชมาตรประเมินคา
และแบบสอบใชสถานการณ ซึ่งจัดทําไดภายในตัวของแบบวัดเอง ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ
แบบบันทึกการสังเกตมีดังนี้
๑. จัดใหผูประเมินประมาณ ๒-๔ คน หรือมากกวานี้ ประเมินนักเรียนที่มีระดับ
พัฒนาการจิตพิสัยตาง ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน โดยใชคําชี้แจงชุดเดียวกัน ควรใหมีนักเรียนแสดง
พฤติกรรมตางระดับรวมกันอยูอยางนอย ๕ ระดับ เพื่อจะไดมีการจําแนกไดดี
๒. นําผลของการประเมินมาลงรหัสเปนตัวเลข หรือในแบบที่ ๒ ก็จะใชระดับ
จิตพิสัยที่มีอยูแลว มานําเสนอใหเห็นความสอดคลองใหตรงกัน ดังนี้
นักเรียน
คนที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
..
..

๑
๑
๒
๓
๔
๒
๒

ผูประเมินคนที่
๒
๓
๒
๑
๑
๓
๒
๒
๓
๑
๒
๑
๓
๔

..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

๓. นําผลการประเมินมาหาสหสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูประเมินทั้ง ๒-๔ คน
คาสหสัมพันธถามีคาสูง แสดงวาการสังเกตมีคุณภาพสูง แตถาต่ําใกล ๐ หรือเปนลบ แสดงวาคุณภาพ
ของการสังเกตยังใชไมได ในกรณีที่ผูประเมินมี ๓ คนจะมีคาสหสัมพันธ ๓ คา ซึ่งจะตองมีคาสูง
ทั้ง ๓ คา

๑๙๒

๔. ในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวมนั้น มีวิธีที่จะคํานวณได ๒ วิธี
ไดแก การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบรวมกัน คือ ความสัมพันธแบบรวมของทุกคน หรือจะ
นําไปหาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนก็ได ซึ่งสามารถศึกษาไดจากหนังสืออางอิงทางสถิติ
โดยทั่วไป
ถานําแบบบันทึกการสังเกตพฤตกรรมจิตพิสัยเรื่อง ความมีระเบียบวินัยในการเขา
แถวซื้ออาหารของนักเรียน ไปใหผูสังเกตสัก ๓ ทาน สังเกตพฤติกรรมนักเรียน ๕ คน แลวนํา
ผลการสังเกตของผูสังเกตทั้ง ๓ ทานนี้ มาหาคาสหสัมพันธระหวางผูสังเกตเพื่ออภิปรายผลเกี่ยวกับ
คุณภาพของแบบบันทึกการสังเกต ดังตารางตอไปนี้
นักเรียน
คนที่
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๑
๔
๕

ผูสังเกตคนที่
๒
๓
๓
๒
๔
๔

๓
๒
๓
๒
๔
๔

คํ า นวณค า สหสั ม พั น ธ ข องผลการสั ง เกตระหว า งผู สั ง เกตแต ล ะท า นโดยใช สู ต ร
Pearson Product Moment

ไดผลการคํานวณ ดังนี้
ผูสังเกต
คนที่
๑
๒
๓

๑

๒

๓

๑.๐๐

๐.๙๔
๑.๐๐

๐.๙๕
๐.๙๐
๑.๐๐

๑๙๓

จากคาสหสัมพันธสรุปไดวา การสังเกตมีคุณภาพสูง กลาวคือ ผูสังเกตทั้ง ๓ ทาน
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนคนเดียวกัน ในเรื่องเดียวกัน แลวไดผลการสังเกตออกมาในแนวเดียวกัน
ซึ่งเนื่องมาจากความชัดเจนของพฤติกรรมชี้บงในแบบบันทึกการสังเกตดวย

๑๙๔

๑๙๕

คณะผูจัดทํา
วิทยากรและผูทรงคุณวุฒิ
๑. นายวินัย รอดจาย
๒. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
๓. นางเบญจลักษณ น้ําฟา
๔. รศ.ดร.สมสรร วงษอยูน อย
๕. รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
๖. รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักทดสอบทางการศึกษา และจิตวิทยา มศว.
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว.
ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครั้งที่ ๑ ประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทําเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระหวางวันที่ ๒๗ กันยายน – ๑ ตุลาคม
๒๕๕๑ ณ โรงแรมแม็กซ ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ
๑. นางนิตยา กนิษฐ
ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๕
๒. นางพรรณพร วรรณลักษณ
ศึกษานิเทศก สพท. อางทอง
๓. นางสาวนิภา สุขพิทักษ
ศึกษานิเทศก สพท. กาญจนบุรี เขต ๒
๔. นายสุทธิ สุวรรณปาล
ศึกษานิเทศก สพท. จันทบุรี เขต ๑
๕. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ
ศึกษานิเทศก สพท. สตูล
๖. นางสาวเพชรัษฎ แกวสุวรรณ
ศึกษานิเทศก สพท.สระแกว เขต ๒
๗. นายดุสิต หังเสวก
ศึกษานิเทศก สพท. นครปฐม เขต ๑
๘. นางอารียพร อรรถวุฒิกุล
ศึกษานิเทศก สพท. ประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๙. นายวิเชียร ปรารมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินมะปราง อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก
๑๐. นายประพัฒน จําปาไทย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระตายเตน อ. ทามะกา
จ.กาญจนบุรี
๑๑. นายประสิทธิ์ บรรณศิลป
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยีย่ มเกษสุวรรณ) อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
๑๒.นางอัจฉรา มนูศิลป
รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ. ขอนแกน
๑๓.นางเกตนสินี โกมลไสย
รองผูอํานวยการโรงเรียนสนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแกน
๑๔.นางนงคนติ สดคมขํา
สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
๑๕.นางสาวอุไร ซิรัมย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) กทม.
๑๖.นางศรณี คุปติปทมกุล
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

๑๙๖

๑๗.นางลินจง บัวซอน
๑๘.นางสาววีณา วัฒโนภาษ
๑๙.นางจุฑาลักษณ ตระการสุข
๒๐.นางพักตรประภา สมัครศรีกิจ
๒๑.นางอัมพวัน อวมแจง
๒๒.นางทัศนีย ชูศรีทอง
๒๓.นางลําไย ศิริสุวรรณ
๒๔.นางทรงศรี แกวสัก
๒๕.นางกวีกานต ทรัพยเจริญ
๒๖.นางนิตยา คงทอง
๒๗นางสาวเรไร ตาปนานนท
๒๘.นายพรชัย บัวเกิด
๒๙.นางสาวอัมพร วิชัยศรี
๓๐.นายประดุง สุขพลอย
๓๑.นายวชิระ อภัยภักดิ์
๓๒.นางพรพิมล บุญโคตร
๓๓.นางมนัสนันท กุลวงศ
๓๔.นายพิเชษฐ จันทรผอง
๓๕.นางสาวนิตยา ศิรภาณุ
๓๖.นางสุทัตตา ศรีกร
๓๗.นางเสาวภา บุญชู
๓๘.นางนิตยา มั่นชํานาญ
๓๙.นางสุฌาณี ตั้งคํา
๔๐.นางยุวดี เอกธรรมเสถียร
๔๑.นางสาวพฤษสดี ธระพัฒน
๔๒ นางศุจีภรณ อูทองทรัพย
๔๓. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ
๔๔. นายธัญญา เรืองแกว
๔๕. นายสหชาติ เหล็กชาย
๔๖. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
๔๗. นายประชา ออนรักษา

โรงเรียนวัดทุงสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารุง จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนบานเนินมะปราง อ. เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงเรียนเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาลัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
โรงเรียนบานวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
โรงเรียนระกาเสม็ด อ.กระสัง จ.บุรีรัมย
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรมย) อ.เมือง จ.ตรัง
โรงเรียนบานหวยหาง อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี
โรงเรียนวัดพระยาปลา เขตหนองจอก กทม.
โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกนอย กทม.
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนสตรีนครสวรรค อ.เมือง จ.นครสวรรค
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
โรงเรียนบานใหมโคกพรม อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ อ.หลมสัก
จ.เพชรบูรณ
โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแกน
โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
โรงเรียนทุงสง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว
โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โรงเรียนทุงมะพราววิทยา อ.ทายเหมือง จ.พังงา
โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๙๗

๔๘. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน
๔๙. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ครั้งที่ ๒ บรรณาธิการกิจเกณฑการประเมินและจําแนกพฤติกรรมชี้บงของคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระหวางวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ๕ กทม.
๑. นางนิตยา กนิษฐ
ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๕
๒. นางพรรณพร วรรณลักษณ
ศึกษานิเทศก สพท.อางทอง
๓. นางสาวนิภา สุขพิทักษ
ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๒
๔. นายสุทธิ สุวรรณปาล
ศึกษานิเทศก สพท.จันทบุรี เขต ๑
๕. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ
ศึกษานิเทศก สพท.สตูล
๖. นางสาวเพชรัษฎ แกวสุวรรณ
ศึกษานิเทศก สพท.สระแกว เขต ๒
๗. นายดุสิต หังเสวก
ศึกษานิเทศก สพท.นครปฐม เขต ๑
๘. นางอารียพร อรรถวุฒิกุล
ศึกษานิเทศก สพท. ประจวบคีรีขันธ เขต ๒
๙. นายสําเนา ธนะสมบัติ
ศึกษานิเทศก สพท.ชลบุรี เขต ๒
๑๐. นางเกตนสินี โกมลไสย
รองผูอํานวยการโรงเรียนสนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแกน
๑๑. นางศรณี คุปติปทมกุล
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๑๒. นางลินจง บัวซอน
โรงเรียนวัดทุงสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
๑๓. นางสาววีณา วัฒโนภาษ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารุง จ.สมุทรปราการ
๑๔. นายสดุดี วีระพจนานันท
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
๑๕. นางจุฑาลักษณ ตระการสุข
โรงเรียนบานเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
๑๖. นางพักตรประภา สมัครศรีกิจ
โรงเรียนเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
๑๗. นางอัมพวัน อวมแจง
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
๑๘. นางทัศนีย ชูศรีทอง
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาลัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
๑๙. นางกวีกานต ทรัพยเจริญ
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรมย) อ.เมือง จ.ตรัง
๒๐. นางนิตยา คงทอง
โรงเรียนบานหวยหาง อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี
๒๑. นางสาวเรไร ตาปนานนท
โรงเรียนวัดพระยาปลา เขตหนองจอก กทม.
๒๒. นางสาวอัมพร วิชัยศรี
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกนอย กทม.
๒๓. นายวชิระ อภัยภักดิ์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค อ.เมือง จ.นครสวรรค
๒๔. นางพรพิมล บุญโคตร
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
๒๕. นางมนัสนันท กุลวงศ
โรงเรียนบานใหมโคกพรม อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
๒๖. นางสาวนิตยา ศิรภาณุ
โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแกน
๒๗. นางเสาวภา บุญชู
โรงเรียนทุงสง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

๑๙๘

๒๘. นางสุฌาณี ตัง้ คํา
๒๙. นางยุวดี เอกธรรมเสถียร
๓๐. นางสาวพฤษสดี ธระพัฒน
๓๑. นางรุงนภา พละสิทธิ์
๓๒. นายยงยุทธ อุทธิยา
๓๓. นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย
๓๔. นางวันเพ็ญ สิทธิทูล
๓๕. นางพิสมัย ไชยรัตน
๓๖. นางสาวพิมพจนั ทร วัชรฉัตร
๓๗. นางวันทนา บัวทอง
๓๘. นายพรชัย บัวเกิด
๓๙. นางสาวยุพนิ อินทะยะ
๔๐. นายสมหวัง คันธรส
๔๑. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ
๔๒. นายอเนก บุญยรัตน
๔๓. นางสาวสุรดี อํานวยศิริสุข
๔๔. นางพวงเพ็ญ เปลงปลั่ง
๔๕. นางสาวสุวนันท สันติเดชา
๔๖. นางฟองจันทร สุขยิ่ง
๔๗. นางนงคนิต สดคมขํา
๔๘. นายประกอบ เยาวลักษณศิริ
๔๙. นางสาวกนกวรรณ อุนใจ
๕๐. นางศุจีภรณ อูทองทรัพย
๕๑. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ
๕๒. นายธัญญา เรืองแกว
๕๓. นายสหชาติ เหล็กชาย
๕๔. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
๕๕. นายประชา ออนรักษา
๕๖. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน
๕๗. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี

โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โรงเรียนทุงมะพราววิทยา อ.ทายเหมือง จ.พังงา
โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา
โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
โรงเรียนทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน
โรงเรียนเพรักษมาตา อ.เมือง จ.ระยอง
ขาราชการบํานาญ จ.อุทัยธานี
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) จ.นครนายก
โรงเรียนหวยกรดวิทยา อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท
โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี จ.นนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จ.เชียงใหม
ขาราชการบํานาญ สพท.เชียงใหม เขต ๑
โรงเรียนบานสันโคง (เชียงรายจรูญราษฎร) อ.เมืองจ.เชียงราย
โรงเรียนวัดระเบาะไผ จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนวัดชองลม เขตยานนาวา กทม.
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง จ.ชลบุรี
โรงเรียนสันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๙๙

ครั้งที่ ๓ บรรณาธิการกิจพฤติกรรมชีบ้ ง เกณฑการประเมิน และจัดทําโครงรางเอกสาร ระหวางวันที่
๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ๕ กทม.
๑. นายดุสิต หังเสวก
ศึกษานิเทศก สพท.นครปฐม เขต ๑
๒. นายสําเนา ธนะสมบัติ
ศึกษานิเทศก สพท.ชลบุรี เขต ๒
๓. นางนิตยา กนิษฐ
ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๕
๔. นายสุทธิ สุวรรณปาล
ศึกษานิเทศก สพท.จันทบุรี เขต ๑
๕. นางสาวนิภา สุขพิทักษ
ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๒
๖. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ
ศึกษานิเทศก สพท.สตูล
๗. นางกาญจนา เชยชิต
ศึกษานิเทศก สพท.เพชรบุรี เขต ๑
๘. นางรวงทอง ถาพันธุ
ศึกษานิเทศก สพท.เพชรบูรณ เขต ๒
๙. นายศุภกร มรกต
ศึกษานิเทศก สพท.ราชบุรี เขต ๒
๑๐. นางสาววิไลวรรณ โอรส
ศึกษานิเทศก สพท.นครปฐม เขต ๒
๑๑. นางสาวยุพนิ อินทะยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จ.เชียงใหม
๑๒. นายสมหวัง คันธรส
ขาราชการบํานาญ สพท.เชียงใหม เขต ๑
๑๓. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ
โรงเรียนบานสันโคง (เชียงรายจรูญราษฎร) จ.เชียงราย
๑๔. นางอัมพวัน อวมแจง
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ
๑๕. นางสาวเรไร ตาปนานนท
โรงเรียนวัดพระยาปลา เขตหนองจอก กทม.
๑๖. นางนิตยา คงทอง
โรงเรียนบานหวยหาง อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี
๑๗. นางสาวพิมพจนั ทร วัชรฉัตร
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) จ.นครนายก
๑๘. นางลินจง บัวซอน
โรงเรียนวัดทุงสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
๑๙. นางลําไย ศิรสิ ุวรรณ
โรงเรียนบานวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
๒๐. นางสาวอัมพร วิชัยศรี
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกนอย กทม.
๒๑. นางสาวกนกวรรณ อุนใจ
โรงเรียนสันกําแพง จ.เชียงใหม
๒๒. นางเสาวภา บุญชู
โรงเรียนทุงสง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
๒๓. นายสดุดี วีระพจนานันท
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
๒๔. นางกวีกานต ทรัพยเจริญ
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรมย) จ.ตรัง
๒๕. นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย
โรงเรียนเพรักษมาตา อ. เมือง จ.ระยอง
๒๖. นางพวงเพ็ญ เปลงปลั่ง
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท
๒๗. นายยงยุทธ อุทธิยา
โรงเรียนทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน
๒๘. นายพิเชษฐ จันทรผอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ
๒๙. นางพรทิพย เพิ่มคํา
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย อ.หาดใหญ จ.สงขลา
๓๐. นางพรรัตน ศุกรวรรณ
โรงเรียนวัดศาลาแดง เขตบางแค กทม.

๒๐๐

๓๑. นางศุจภี รณ อูทองทรัพย
๓๒. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ
๓๓. นายธัญญา เรืองแกว
๓๔. นายสหชาติ เหล็กชาย
๓๕. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
๓๖. นายประชา ออนรักษา
๓๗. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน
๓๘. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ครั้งที่ ๔ บรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช พัทยา ชลบุรี
๑. นายสมหวัง คันธรส
ขาราชการบํานาญ
๒. นางรวงทอง ถาพันธุ
ศึกษานิเทศก สพท.เพชรบูรณ เขต ๒
๓. นางอัมพวัน อวมแจง
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ
๔. นางนิตยา คงทอง
โรงเรียนบานหวยหาง อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี
๕. นางสาวอัมพร วิชัยศรี
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกนอย กทม.
๖. นางสาวกนกวรรณ อุนใจ
โรงเรียนสันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม
๗. นางเสาวภา บุญชู
โรงเรียนทุงสง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
๘. นายสดุดี วีระพจนานันท
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
๙. นางกวีกานต ทรัพยเจริญ
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรมย) อ.เมือง จ.ตรัง
๑๐. นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย
โรงเรียนเพรักษมาตา อ.เมือง จ.ระยอง
๑๑. นางพวงเพ็ญ เปลงปลั่ง
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท
๑๒. นายยงยุทธ อุทธิยา
โรงเรียนทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน
๑๓.นายพิเชษฐ จันทรผอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ
๑๔.นางพรทิพย เพิ่มคํา
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย อ.หาดใหญ จ.สงขลา
๑๕.นางศรณี คุปติปทมกุล
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๑๖.นางพรพิมล บุญโคตร
โรงเรียนดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
๑๗.นางนงคนติ สดคมขํา
สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
๑๘. นางศุจภี รณ อูทองทรัพย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๙.. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒๐.. นายธัญญา เรืองแกว
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒๑. นายสหชาติ เหล็กชาย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๒๐๑

๒๒. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
๒๓. นายประชา ออนรักษา
๒๔. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน
๒๕. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. รศ.ดร.สมสรร วงษอยูนอย
๒. นางนิตยา กนิษฐ
๓. นางสายสวาท รัตนกรรดิ
๔. นางศุจภี รณ อูทองทรัพย
๕. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว.
ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๕
ศึกษานิเทศก สพท.พิจิตร เขต ๑
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ผูจัดพิมพตนฉบับ และจัดรูปเลม
๑. นางสาวนภสร ดาบทอง
๒. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
๓. นางสาวสิริลภาภัทร รัตนนุมนอย

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ผูวาดภาพประกอบ
นางลําไย ศิริสุวรรณ

โรงเรียนบานวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

ผูออกแบบปก
นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ฉบับใช้ในโรงเรียนโครงการนำร่อง การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

