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ค�ำน�ำ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การสร้างวินัย ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง
สร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะ
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ นั้น ต้องบ่มเพาะและปลูกฝังอย่างเหมาะสม สม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง
และต้องใช้เวลาในการพัฒนาจนเกิดเป็นคุณลักษณะทีต่ ดิ ตัวไปอย่างยัง่ ยืน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้จดั ท�ำแนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ เพือ่ เป็นแนวทางให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีรปู แบบในการจัดกิจกรรม
ที่เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
เอกสาร “แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” เล่มนี้ มุ่งหวัง
ให้สถานศึกษาได้รู้และเข้าใจความหมาย หลักการพัฒนา  จุดเน้นและวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทาง
ในการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อีกทั้งให้เห็นภาพความสอดคล้องระหว่าง
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เพื่อให้เอกสารเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  หน่วยงานที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องน�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานต่อไป
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ตอนที่

๑

บทน�ำ

ความสําคัญ

ส ภำพสังคมปัจจุบันประเทศไทย

ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจำกวิ วั ฒ นำกำรควำมเจริ ญ
ของโลกยุ ค โลกำภิ วั ต น์ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม วิถีชีวิต และ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยในแง่มมุ ต่ำง ๆ
อย่ำงรวดเร็ว อำทิ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำงด้ ำ นเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย กำรติ ด ต่ อ
สื่ อ สำรกั น อย่ ำ งรวดเร็ ว กำรเลื อ กรั บ สื่ อ
ที่ขำดกำรคัดสรรถึงควำมถูกต้อง เหมำะสม ส่งผลให้สังคมไทย คนไทย มีค่ำนิยม จิตส�ำนึกและพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต เกิดควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งกัน กำรเกิดทุจริตคอรัปชั่น
ในทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ควำมผูกพันในครอบครัวลดน้อยลง กำรเกิดปัญหำวิกฤตทำง
คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญและอนำคตของชำติ ก�ำลังประสบปัญหำ
ครอบครัวแตกแยก ขำดควำมอบอุน่ กำรใช้ควำมรุนแรง ติดเกม ติดสิง่ เสพติด มีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร และ
บริโภคสื่อที่ไม่เหมำะสม ขำดวิจำรณญำณในกำรคัดสรรที่จะเลือกรับสิ่งที่ดี และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์มำใช้
โดยให้ควำมส�ำคัญกับวัตถุมำกกว่ำคุณค่ำทำงจิตใจ ซึ่งปัญหำดังกล่ำวนับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น
จึงอำจกล่ำวได้วำ่ สังคมไทยก�ำลังเกิดวิกฤตควำมเสือ่ มถอยด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญที่จะสร้ำงพลเมืองที่มีคุณภำพ พัฒนำเด็กและเยำวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชำติ
ในอนำคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่สร้ำงควำมมั่นคงแก่ประเทศชำติและแก้ไขวิกฤตของสังคม
อย่ำงยั่งยืน โดยให้คนในชำติมีค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ดังนี้
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๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

๓. กตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

๔. ใฝหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปน
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แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๗. เข้าใจเรียนรู้การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปนประมุขที่ถูกต้อง

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

๑๐. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รู้จักอดออมไว้ใช้
เมื่อยามจ�าเปน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝายต�่า
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

๑๒. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง
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จำกนโยบำยดังกล่ำว ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน โดยส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เห็ น ควำมส� ำ คั ญ ในกำรปลู ก ฝั ง ค่ ำ นิ ย ม และปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ เ กิ ด ขึ้ น บนพื้ น ฐำนของควำมตระหนั ก
และน�ำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ตลอดจนรักษำหรืออนุรักษ์ได้อย่ำงยั่งยืน จึงเห็นควรมีแนวทำงในกำรพัฒนำ
และประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร

ความหมายของคานิยม
พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ควำมหมำยของค่ำนิยมว่ำ เป็นสิ่งที่บุคคล
หรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และก�ำหนดกำรกระท�ำของตนเอง
พจนำนุ ก รมศั พ ท์ ศึ ก ษำศำสตร์ ฉบั บ รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ใ ห้ ค วำมหมำยของ
ค่ำนิยม (Values) หมำยถึง ลักษณะทีบ่ คุ คลหรือสังคมยึดถือเป็นเกณฑ์ แรงจูงใจในกำรคิดตัดสินใจและก�ำหนด
มำตรฐำนพฤติกรรมของตนเองหรือสังคม ค่ำนิยมอำจดีหรือไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิน
วิ ชั ย วงษ์ ใ หญ่ และมำรุ ต พั ฒ ผล (๒๕๕๗) ได้ ใ ห้ ค วำมหมำยของค่ ำ นิ ย มไว้ ว ่ ำ แนวควำมคิ ด
ควำมประพฤติ หรือสภำพกำรกระท�ำใด ๆ ที่บุคคลหรือสังคมนิยมชมชอบ หรือเห็นว่ำเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำควรแก่
กำรประพฤติปฏิบตั ิ จึงยอมรับยึดถือเป็นแนวประพฤติปฏิบตั กิ นั อย่ำงสม�ำ่ เสมอ หรืออย่ำงน้อยก็ชวั่ ระยะเวลำหนึง่
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยของตนหรือสังคม
จำกควำมหมำยดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น สรุ ป ได้ ว ่ ำ “ค่ า นิ ย ม” หมำยถึ ง แนวความคิ ด ความเชื่ อ
อุดมการณ์ สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ หรืออย่างน้อย
ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของตนหรือของสังคม
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การพัฒนาคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ตนเอง

กำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ในสถำนศึกษำ มีแนวทำงในกำรปฏิบตั ดิ งั นี้
๑. กำรจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ จัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียน
๑.๒ บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำเป็นแบบอย่ำงที่ดี
๒. กำรจัดกิจกรรม
๒.๑ เหมำะสมกับวัย ควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และควำมสนใจของผู้เรียน
๒.๒ พัฒนำค่ำนิยมหลักได้ชัดเจน สร้ำงควำมรู้สึกและจิตใจของผู้เรียนในเชิงบวก
๒.๓ กระตุ้นและฝกทักษะกำรคิดกำรปฏิบัติของผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม ต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
๒.๔ ใช้คำ� ถำมให้ผเู้ รียนตระหนักรูใ้ นกำรคิด กำรกระท�ำของตนเอง และเรียนรูท้ จี่ ะพัฒนำปรับปรุง

๒.๕ ยกตัวอย่ำงบุคคลในชุมชนหรือสังคมทีช่ ว่ ยสร้ำงแรงบันดำลใจ (Idol) ในกำรพัฒนำค่ำนิยมหลัก
ให้กับผู้เรียน
๓. กำรส่งเสริมสนับสนุนในสถำนศึกษำ
๓.๑ ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ และช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม
๓.๒ มีกำรติดตำม สังเกตกำรปฏิบัติ ให้แรงเสริมและข้อมูลปอนกลับ
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ขั้นตอนการพัฒนาคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
กำรปลู ก ฝั ง และพั ฒ นำค่ ำ นิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประกำร ให้ กั บ ผู ้ เรี ย นในสถำนศึ ก ษำ
ควรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
มีขั้นตอนในกำรด�ำเนินงำนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
และแนวทำงกำรพัฒนำ
ขั้นตอนที่ ๓ วิเครำะห์และประเมินตนเอง
ขั้นตอนที่ ๔ ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประกำร
ขั้นตอนที่ ๕ เลือก/พัฒนำ/สร้ำงเทคนิควิธีกำรและเครื่องมือประเมิน
ขั้นตอนที่ ๖ ด�ำเนินกำรพัฒนำและประเมินผู้เรียน
ขั้นตอนที่ ๗ นิเทศ ก�ำกับ ติดตำม
ขั้นตอนที่ ๘ ประเมิน สรุปและรำยงำนผล
แผนภาพที่ ๑.๑ ขั้นตอนกำรพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
จำกแผนภำพที่ ๑.๑ สถำนศึกษำสำมำรถปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของตนเอง ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ แต่ ง ตั้ ง ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ สถำนศึ ก ษำแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรพั ฒ นำและประเมิ น ผล
ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ของสถำนศึกษำ และก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรทุกฝำยให้มี
ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำ ซึ่ ง อำจเป็ น คณะกรรมกำรชุ ด เดี ย วกั บ คณะกรรมกำรพั ฒ นำและประเมิ น ผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และแนวทางการพัฒนา ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษำควำมหมำย ตัวชี้วัด พฤติกรรมที่แสดงออก แนวทำงกำรพัฒนำและประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประกำร
ขั้นตอนที่ ๓ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ตนเอง สถำนศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ก ำรจั ด กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั ง
และพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ในประเด็นต่อไปนี้
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๑. สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุน และมีแนวทำงกำรจัดกิจกรรมได้เหมำะสมกับบริบทหรือไม่
๒. บุ ค ลำกรในสถำนศึ ก ษำ มี ก ำรจั ด กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั ง และพั ฒ นำค่ ำ นิ ย มหลั ก
ครอบคลุมตัวชี้วัดหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด
๓. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกตำมค่ำนิยมหลักหรือไม่
เมื่อวิเครำะห์แล้ว พบว่ำ
๑. มี ก ำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และมี แ นวทำงกำรจั ด กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั ง และพั ฒ นำ
ค่ำนิยมหลักแต่ยังไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตำมค่ำนิยมหลัก
ให้สถำนศึกษำก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในขั้นตอนที่ ๔ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีพฤติกรรมตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๒. มีกำรส่งเสริมสนับสนุน มีแนวทำงกำรจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลัก
ครอบคลุมตัวชี้วัด ให้ด�ำเนินกำรต่อไปและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ ๔ ก�าหนดแนวทางการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
แนวทำงกำรพัฒนำค่ำนิยมหลัก มี ๔ แนวทำง คือ
๑. บูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒. บูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๓. สอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวันของสถำนศึกษำ
๔. จัดท�ำโครงกำรเพื่อปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
สถำนศึกษำสำมำรถเลือกแนวทำงกำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมให้แก่ผู้เรียน โดยใช้
แนวทำงข้ำงต้นแนวทำงใดแนวทำงหนึ่ง หรือผสมผสำนหลำย ๆ แนวทำง หรือแนวทำงอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
จำกนี้ให้เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ ทั้งนี้เน้นกำรปฏิบัติจริง เป็นรูปธรรม จนเกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ ๕ เลือก/พัฒนา/สร้างเทคนิควิธีการและเครื่องมือประเมิน เมื่อสถำนศึกษำก�ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำตำมขั้นตอนที่ ๔ แล้ว เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุผล จ�ำเป็นต้องมีเทคนิควิธีกำรและ
เครื่องมือประเมินผลควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินกำร ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้ดังนี้
๑. เลือกเทคนิควิธีกำรและเครื่องมือประเมินที่มีอยู่มำใช้
๒. พัฒนำเทคนิควิธีกำรและเครื่องมือประเมินจำกที่มีอยู่เดิม
๓. สร้ำงเทคนิควิธีกำรและเครื่องมือประเมินขึ้นมำใหม่
ขั้นตอนที่ ๖ ด�าเนินการพัฒนาและประเมินผู้เรียน สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประกำร ตำมแนวทำงกำรพัฒนำและเทคนิควิธีกำรที่สถำนศึกษำก�ำหนด และประเมินผู้เรียน
เป็นระยะ ๆ และน�ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
ขั้นตอนที่ ๗ นิ เ ทศ ก� า กั บ ติ ด ตาม สถำนศึกษำด�ำเนินกำรนิเทศ ก�ำกับ ติดตำมเป็นระยะ ๆ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร สัมฤทธิผล
ขั้นตอนที่ ๘ ประเมิน สรุป และรายงานผล สถำนศึกษำประเมิน วิเครำะห์กำรด�ำเนินงำนด้วยวิธีกำร
ทีห่ ลำกหลำย สรุปภำพรวมของกำรด�ำเนินงำน น�ำผลกำรประเมินมำใช้วำงแผน เพือ่ ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และรำยงำนผลกำรพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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บทบาทผูมีสวนเกี่ยวของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ได้แก่ ผู้บริหำร ครู
ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และชุมชน ควรมีบทบำทดังนี้
๑. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี
๒. ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณลักษณะตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. จัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๕. มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร อย่ำงหลำกหลำย
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แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ตอนที่

๒

แนวทำงกำรพัฒนำและประเมินคำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
หลักการพัฒนาคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
กำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีหลักกำร
ในกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. กำรสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เรียนเห็นควำมส�ำคัญของค่ำนิยมหลักเป็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะกำรพัฒนำ
ค่ำนิยมไม่สำมำรถบอกหรือสั่งให้ท�ำได้ ผู้เรียนต้องเห็นคุณค่ำของค่ำนิยมนั้นและตัดสินใจปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. กำรพัฒนำค่ำนิยมต้องใช้เวลำในกำรฝกปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ จนเป็นกิจนิสัย
๓. กำรเปดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดกิจกรรมที่ปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักจะท�ำให้
ผู้เรียนเห็นควำมส�ำคัญของตนเอง และยอมรับที่จะปฏิบัติ
๔. กำรใช้บุคคลตัวอย่ำงที่แสดงพฤติกรรมสะท้อนค่ำนิยม ท�ำให้ผู้เรียนได้แบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตน
จึงควรให้ผู้เรียนเป็นผู้ก�ำหนดเอง
๕. กำรใช้กิจกรรมที่หลำกหลำยจะท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข สนุกกับกิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่ำของค่ำนิยมหลัก

แนวทางการพัฒนาคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
กำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลัก มีแนวทำงในกำรพัฒนำอย่ำงหลำกหลำย ในทีน่ นี้ ำ� เสนอแนวทำงหลัก
๔ แนวทำง ดังนี้
๑. บูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒. บูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๓. สอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวันของสถำนศึกษำ
๔. จัดท�ำโครงกำรเพื่อปลูกฝังและพัฒนำ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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จุดเนนและวิธีการเรียนรูคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ค่ำนิยมหลักควรปลูกฝังและพัฒนำให้ครบทั้ง ๑๒ ประกำร ให้กับผู้เรียนอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
เน้นกำรปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจ�ำวันจนเกิดเป็นพฤติกรรมทีย่ งั่ ยืน จึงก�ำหนดจุดเน้นและวิธกี ำรเรียนรูอ้ ย่ำงเข้มข้น
ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
๑. รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๓. กตัญูต่อพ่อแม่ ครู อำจำรย์
๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย

ป.๑-๓

ป.๔-๖

ม.๑-๓

ม.๔-๖

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๔. ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียน
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด�ำรัสฯ

๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๑๐. ด�ำรงตนโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. ค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติ
มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง

แผนภาพที่ ๒.๑ จุดเน้นค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ของแต่ละระดับชั้น
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แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

วิธีการเรียนรู้
๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์

ระดับ
ประถมศึกษา

ระดับ
มัธยมศึกษา

เรียนรู้
ผ่ำนบทเพลง
นิทำน
เหตุกำรณ์/
กำรศึกษำจำก
แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ผ่ำนกำรศึกษำ
เปรียบเทียบ
วิเครำะห์
สังเครำะห์
ชีวประวัติ
บุคคลส�ำคัญ
บุคคลที่ท�ำ
คุณประโยชน์
ต่อส่วนรวม หรือ
เหตุกำรณ์ส�ำคัญ
ในอดีต
และปัจจุบัน

๔. ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด�ำรัสของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
๑๐. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ�ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือ
ก็แจกจ่ำยจ�ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำยกิจกำร
เมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ�ำนำจฝำยต�่ำหรือกิเลส มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป
ตำมหลักของศำสนำ
๑๒. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติ
มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง

แผนภาพที่ ๒.๒ วิธีกำรเรียนรู้ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ที่เหมำะสมกับวัยและศักยภำพผู้เรียน

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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แนวทางการวัดและประเมินผล
กำรวัดและประเมินผลค่ำนิยมหลักของผู้เรียนควรใช้วิธีกำรและเครื่องมือให้เหมำะสมและหลำกหลำย
เช่น กำรสอบถำม กำรสังเกตพฤติกรรม กำรสัมภำษณ์ กำรประเมินตนเอง กำรใช้แบบวัดสถำนกำรณ์ เป็นต้น
ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
แนวทางการปลูกฝงและพัฒนา

12

วิธีการวัดและประเมิน

เครื่องมือ

แนวทางที่ ๑
บูรณำกำรเข้ำกับกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

สังเกตพฤติกรรม
สอบถำมผู้เกี่ยวข้อง
สัมภำษณ์
ประเมินตนเอง
ตรวจผลงำน
ฯลฯ

แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถำม
แบบสัมภำษณ์
แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์กำรประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน
ฯลฯ

แนวทางที่ ๒
บูรณำกำรในกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

สังเกตพฤติกรรม
ตรวจผลงำน
ฯลฯ

แบบสังเกตพฤติกรรม
เกณฑ์กำรประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน
ฯลฯ

แนวทางที่ ๓
สอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวัน
ของสถำนศึกษำ

สังเกตพฤติกรรม
ฯลฯ

แบบสังเกตพฤติกรรม
ฯลฯ

แนวทางที่ ๔
จัดท�ำโครงกำรเพื่อปลูกฝัง
และพัฒนำค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประกำร

สังเกตพฤติกรรม
สอบถำมผู้เกี่ยวข้อง
สัมภำษณ์
ประเมินตนเอง
ตรวจผลงำน
ฯลฯ

แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถำม
แบบสัมภำษณ์
แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์กำรประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ความหมาย ตัวชี้วัด พฤติกรรมที่แสดงออกของคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เพื่อให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำรวัดและประเมินผลค่ำนิยมหลักได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ครอบคลุม จึงได้
ก�ำหนดควำมหมำย ตัวชี้วัด และตัวอย่ำงพฤติกรรมที่แสดงออกให้เป็นกรอบในกำรประเมิน ซึ่งสถำนศึกษำ
สำมำรถน�ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
ข้ อ ๑ มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ หมำยถึ ง ควำมภำคภู มิ ใจในควำมเป็ น ไทย
และส�ำนึกในคุณของแผ่นดิน เข้ำใจและเลื่อมใสหลักศำสนำที่ตนนับถือ และซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์
ตัวชี้วัด
๑.๑ ส�ำนึกและภูมิใจในควำมเป็นไทย

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
๑.๑.๑ ยืนตรงเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติไทย และอธิบำย
ควำมหมำยของเพลงชำติได้ถูกต้อง
๑.๑.๒ บอก อธิบำยควำมหมำยของสัญลักษณ์ของชำติ
๑.๑.๓ เข้ำร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักชำติ
๑.๑.๔ แสดงควำมสำมัคคี ปรองดอง ในกำรอยู่ร่วมกัน
ของคนในชำติ
๑.๑.๕ บอก อธิบำย แสดงศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป กีฬำไทย
๑.๑.๖ เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป กีฬำไทย
๑.๑.๗ บอก อธิบำยควำมเป็นมำ และสะท้อนควำมรู้เกี่ยวกับ
สถำปัตยกรรมไทย
๑.๑.๘ แต่งกำยตำมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
๑.๑.๙ ใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้อง
๑.๑.๑๐ อธิบำยสะท้อนควำมรู้สึกเกี่ยวกับประวัติศำสตร์
ควำมเป็นมำของชำติไทยและบรรพบุรุษของไทย
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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ตัวชี้วัด

14

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๑.๒ เข้ำใจเลื่อมใสหลักศำสนำที่ตนนับถือ

๑.๒.๑ อธิบำยควำมหมำยและควำมส�ำคัญของหลักธรรม
ตำมศำสนำที่ตนนับถือ
๑.๒.๒ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือ
๑.๒.๓ ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ
๑.๒.๔ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของศำสนิกชน
ฯลฯ

๑.๓ ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของ
สถำบันพระมหำกษัตริย์

๑.๓.๑ แสดงควำมเคำรพเมื่อได้ยินเสียงเพลง
สรรเสริญพระบำรมี
๑.๓.๒ อธิบำยควำมหมำยของเพลง และร้องเพลง
สรรเสริญพระบำรมีได้อย่ำงถูกต้อง
๑.๓.๓ เข้ำร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
สถำบันพระมหำกษัตริย์
๑.๓.๔ บอก อธิบำยสะท้อนควำมรู้สึกต่อพระรำชกรณียกิจ
๑.๓.๕ เข้ำร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
๑.๓.๖ น้อมน�ำหลักกำร แนวคิดตำมพระรำชด�ำรัส
มำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิต
๑.๓.๗ น้อมน�ำหลักกำร แนวคิดตำมพระรำชด�ำรัส
พระรำชกรณียกิจไปปฏิบัติในครอบครัว ในชุมชน
๑.๓.๘ แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม หมำยถึง กำรประพฤติ
ตรงตำมควำมจริงทั้งกำย วำจำ ใจ ให้กำรช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ยอมรับสภำพควำมยำกล�ำบำก มีแนวคิด
หลักกำรในกำรปฏิบัติสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
ตัวชี้วัด

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๒.๑ พูดควำมจริง ปฏิบัติตำมค�ำพูด
ของตนเอง ตรงไปตรงมำ ไม่คดโกง

๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
๒.๑.๔

พูดควำมจริง
ปฏิบัติตำมค�ำสัญญำ
ไม่น�ำสิ่งของหรือผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง
ไม่หำประโยชน์ในทำงที่ไม่ถูกต้อง
ฯลฯ

๒.๒ แบ่งปันหรือให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่น
และส่วนรวมด้วยทรัพย์สิน ก�ำลังกำย
ค�ำพูด และควำมคิด โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

๒.๒.๑ แบ่งปันทรัพย์ สิ่งของให้ผู้อื่น
๒.๒.๒ ช่วยเหลืองำนของห้องเรียน
๒.๒.๓ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยทรัพย์สิน ก�ำลังกำย ก�ำลังใจ
และสติปัญญำ
๒.๒.๔ อำสำท�ำงำนให้ผู้อื่นและส่วนรวมตำมก�ำลัง
และควำมสำมำรถของตน
๒.๒.๕ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท�ำงำน
๒.๒.๖ เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อแก้ปัญหำ
ให้แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม
ฯลฯ

๒.๓ ไม่ท้อถอย ใส่ใจ จดจ่อกับสิ่งต่ำง ๆ
ได้เป็นเวลำนำน ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
และควบคุมกำรแสดงออกทำงกำย
วำจำ และอำรมณ์ เมื่อประสบกับ
ควำมยำกล�ำบำก

๒.๓.๑ เมื่อประสบปัญหำหรือควำมยำกล�ำบำกในกำรเรียน
หรือกำรท�ำงำนใด ๆ ก็ไม่ท้อถอย ไม่ยกเลิกกลำงคัน
ยังคงด�ำเนินต่อไปจนส�ำเร็จ
๒.๓.๒ สำมำรถอ่ำนหนังสือ ท�ำงำน ท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ
ได้เป็นเวลำนำน ๆ
๒.๓.๓ ปฏิเสธค�ำชักชวนที่ไม่ถูกต้อง
๒.๓.๔ เมื่อประสบกับเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้เกิดอำรมณ์ต่ำง ๆ
เช่น โกรธ โมโห เสียใจ น้อยใจ เศร้ำใจ ก็สำมำรถ
ระงับอำรมณ์ได้ ไม่แสดงกิริยำที่ไม่เหมำะสม
ฯลฯ

๒.๔ มีแนวคิด หลักกำรในกำรปฏิบัติ
สิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม

๒.๔.๑ มีควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ฯลฯ
แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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ข้อ ๓ กตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ หมำยถึง กำรรู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณ
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอำจำรย์
ตัวชี้วัด
๓.๑ รู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครูอำจำรย์

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
๓.๑.๑ บอก อธิบำยควำมส�ำคัญ ควำมดีของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์
๓.๑.๒ ปฏิบัติตำมค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์
๓.๑.๓ แสดงควำมรัก ควำมเคำรพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู
อำจำรย์
๓.๑.๔ เอำใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์
๓.๑.๕ รักษำชื่อเสียงของตนเอง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์
และวงศ์ตระกูล
ฯลฯ

ข้อ ๔ ใฝหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม หมำยถึง ควำมตั้งใจเพียรพยำยำม
ในกำรศึกษำเล่ำเรียน โดยแสวงหำควำมรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจเพียรพยำยำมในกำรศึกษำ
เล่ำเรียน

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
๔.๑.๑
๔.๑.๒
๔.๑.๓
๔.๑.๔
๔.๑.๕
๔.๑.๖

สนใจ ตั้งใจเรียน
ซักถำมเมื่อเกิดควำมสงสัยจนเข้ำใจกระจ่ำง
ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยวิธีต่ำง ๆ
ฯลฯ

๔.๒ แสวงหำควำมรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ๔.๒.๑ ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
ในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น
๔.๒.๒ สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
สอบถำมผู้รู้ อ่ำนหนังสือ ข่ำว เป็นต้น
ฯลฯ
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แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ข้อ ๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม หมำยถึง กำรเห็นคุณค่ำและควำมส�ำคัญ มีควำม
ภำคภูมิใจ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงำม
ตัวชี้วัด

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๕.๑ ปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมประเพณีไทย
ด้วยควำมภำคภูมิใจ

๕.๑.๑ แสดงมำรยำทงดงำมแบบไทย เช่น กำรไหว้
กำรกรำบพระ กรำบผู้ใหญ่ กำรสนทนำกับบุคคล
ระดับต่ำง ๆ กำรพูดจำไพเรำะ กำรรับ-ส่งของแก่พระภิกษุ
กำรยิ้มแบบไทย กำรยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น
๕.๑.๒ มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
๕.๑.๓ มีมำรยำทในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น (ควำมเกรงใจ)
๕.๑.๔ แต่งกำยแบบไทยอย่ำงเหมำะสมตำมกำลเทศะ
๕.๑.๕ ใช้ภำษำไทยและภำษำท้องถิ่นในกำรสื่อสำร
๕.๑.๖ ร่วมแรงช่วยเหลืองำนผู้อื่น
ฯลฯ

๕.๒ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

๕.๒.๑ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทำงศำสนำ
ฯลฯ

๕.๓ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตน
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

๕.๓.๑ แต่งกำยแบบไทยในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงเหมำะสม
ตำมกำลเทศะ
๕.๓.๒ ใช้ภำษำไทยและภำษำท้องถิ่นในกำรสื่อสำร
ในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงถูกต้องเหมำะสมกับกำลเทศะ
๕.๓.๓ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
๕.๓.๔ เป็นผู้น�ำและด�ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
ฯลฯ

๕.๔ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
ให้ยั่งยืนคงอยู่ต่อไป

๕.๔.๑ ร่วมกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
๕.๔.๒ เป็นผู้น�ำและด�ำเนินกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

17

ข้อ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปน หมำยถึง กำรปฏิบัติตน
ตำมข้อปฏิบัติที่ดีงำม รักษำค�ำพูด คิดดี มีควำมจริงใจ รู้จักกำรให้และแบ่งปันผู้อื่น
ตัวชี้วัด

18

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๖.๑ ปฏิบัติตนตำมข้อปฏิบัติที่ดีงำม

๖.๑.๑ ไม่ท�ำร้ำยหรือเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ
๖.๑.๒ ไม่น�ำทรัพย์ สิ่งของ หรือผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน
โดยไม่ได้รับอนุญำต
๖.๑.๓ ให้เกียรติ ไม่ล่วงละเมิดทำงเพศ หรือละเมิดร่ำงกำยผู้อื่น
๖.๑.๔ ไม่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดให้ร้ำยผู้อื่น
๖.๑.๕ ประกอบกิจกำรต่ำง ๆ และใช้ชีวิตอย่ำงมีสติไม่ประมำท
ฯลฯ

๖.๒ รักษำค�ำพูด

๖.๒.๑ ปฏิบัติตำมข้อตกลง ค�ำสัญญำ
ฯลฯ

๖.๓ ปรำรถนำดี มีควำมจริงใจต่อผู้อื่น

๖.๓.๑ ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้อื่นด้วยควำมปรำรถนำดี
๖.๓.๒ ตักเตือนผู้อื่นเมื่อเห็นว่ำจะมีอันตรำย
หรือท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ฯลฯ

๖.๔ รู้จักให้และแบ่งปันแก่ผู้อื่น

๖.๔.๑ แบ่งปันทรัพย์ สิ่งของให้แก่ผู้ที่มีควำมต้องกำร
๖.๔.๒ ให้ของฝำก ของขวัญ ของที่ระลึกแก่ผู้อื่น
ตำมโอกำสอันควร
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ข้อ ๗ เข้าใจเรียนรู้การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุขที่ถูกต้อง หมำยถึง
กำรแสดงถึงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่และสิทธิของตนเอง เคำรพสิทธิของผู้อื่น
ภำยใต้กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๗.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตำมสิทธิและ
๗.๑.๑ ใช้สิทธิและหน้ำที่ในกำรเลือกตั้งตัวแทนหรือหัวหน้ำห้อง
หน้ำที่ของตน เคำรพสิทธิและหน้ำที่
หรือสภำนักเรียน กำรเลือกตั้งผู้แทนในระดับท้องถิ่น
ของผู้อื่น ภำยใต้ระเบียบและกฎหมำย
และระดับประเทศ
๗.๑.๒ ใช้สิทธิในกำรรับบริกำรทำงกำรศึกษำ กำรรักษำพยำบำล
๗.๑.๓ เคำรพสิทธิและหน้ำที่ของผู้อื่น
ฯลฯ
๗.๒.๑ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของห้องเรียน โรงเรียน
๗.๒ ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดแนวทำง
กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย
และตำมกฎหมำย กฎระเบียบของสังคม
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๗.๒.๒ ประนีประนอมในกำรท�ำงำน และกำรแก้ปัญหำในกลุ่ม
ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
๗.๒.๓ ร่วมมือในกำรท�ำงำนของกลุ่ม ห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน และองค์กรอื่นของสังคม
๗.๒.๔ ใช้เหตุผลในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสินใจ
ในกำรปฏิบัติงำน และกำรโต้แย้งในกรณีต่ำง ๆ
๗.๒.๕ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่ำง
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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ข้อ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำย มีควำมเคำรพต่อผู้ใหญ่
ตัวชี้วัด

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๘.๑ มีระเบียบวินัย

๘.๑.๑ ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม
๘.๑.๒ ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ
ฯลฯ

๘.๒ เคำรพกฎหมำย

๘.๒.๑ ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย
ฯลฯ

๘.๓ เคำรพผู้ใหญ่

๘.๓.๑ แสดงกิริยำ ไหว้ กรำบ สนทนำ ใช้ค�ำพูดที่สุภำพ
ถูกต้องเหมำะสมกับวัยและกำลเทศะ
๘.๓.๒ รับฟังค�ำตักเตือน ค�ำสอน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ

ข้อ ๙ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
หมำยถึง กำรน้อมน�ำพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ ๙ มำเป็นหลักในกำรด�ำเนินชีวติ
ให้มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติ
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ตัวชี้วัด

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๙.๑ ด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ
รู้ปฏิบัติ

๙.๑.๑ วำงแผนปฏิบัติงำน กิจกรรม โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด
อย่ำงรอบคอบเหมำะสมกับวัย
๙.๑.๒ ปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรเรียน กำรคบเพื่อน
กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม กำรท�ำงำนอย่ำงมีสติ
คิดรอบคอบ ไม่ประมำท เหมำะสมกับวัย
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ข้ อ ๑๐ รู ้ จั ก ด� า รงตนอยู ่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด� า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเปน มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่ายจ�าหน่าย และพร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม เมือ่ มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี หมำยถึง กำรด�ำเนินชีวติ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ ๙ ให้มคี วำม
พอประมำณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ควำมรู้และคุณธรรมเพื่อให้เกิดควำมสมดุล
และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกด้ำนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๑๐.๑ มีควำมพอประมำณ

๑๐.๑.๑ รู้จักอดออมไว้ใช้ยำมจ�ำเป็น และเอื้อเฟอเผื่อแผ่ผู้อื่น
๑๐.๑.๒ ใช้ทรัพยำกรของตนและส่วนรวมอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ
และเก็บรักษำดูแลอย่ำงดี
๑๐.๑.๓ ไม่เอำเปรียบผู้อื่น ไม่ท�ำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท�ำผิดพลำด
ฯลฯ

๑๐.๒ มีเหตุผล

๑๐.๒.๑ เลือกรับประทำนอำหำรหรือขนม เครื่องดื่มต่ำง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย ไม่เกิดโรคภัยตำมมำ
๑๐.๒.๒ ใช้และเลือกใช้เครื่องอุปโภคบริโภคให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ไม่นึกถึงแต่ควำมสะดวกสบำยอย่ำงเดียว
๑๐.๒.๓ เลือกปฏิบัติกิจกรรมหรือชิ้นงำนที่เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถของตนเอง และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น
บนพื้นฐำนของควำมรู้และคุณธรรม
ฯลฯ

๑๐.๓ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

๑๐.๓.๑ วำงแผนกำรเรียน กำรท�ำงำน กำรใช้จ่ำย
และกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันบนพื้นฐำนของควำมรู้
ข้อมูลข่ำวสำร
๑๐.๓.๒ รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
ฯลฯ
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ข้อ ๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝายต�่าหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา หมำยถึง กำรปฏิบัติตนที่แสดงถึงกำรมีร่ำงกำยและจิตใจที่เข้มแข็ง
มั่นคง มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป
ตัวชี้วัด

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๑๑.๑ มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง

๑๑.๑.๑ น�้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์
๑๑.๑.๒ มีสมรรถนะทำงกำยเป็นไปตำมเกณฑ์
๑๑.๑.๓ ทนทำนต่อควำมเหน็ดเหนื่อย ควำมเจ็บปวด
ฯลฯ

๑๑.๒ มีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง

๑๑.๒.๑ ควบคุมอำรมณ์และกำรแสดงออกของตนเอง
ได้อย่ำงเหมำะสม
๑๑.๒.๒ สำมำรถเอำชนะกิเลส คือ ควำมโลภ โกรธ หลง ได้
๑๑.๒.๓ คิดบวก คิดดี
ฯลฯ

๑๑.๓ มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป

๑๑.๓.๑ ปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงควำมถูกต้อง ละอำย
และเกรงกลัวต่อกำรกระท�ำผิด
ฯลฯ

ข้อ ๑๒ ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง หมำยถึง
กำรปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชำติ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๑๒.๑ ปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ ๑๒.๑.๑ ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน
ของส่วนรวมและประเทศชำติ
สังคม และประเทศชำติ
ฯลฯ
๑๒.๒ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษำ ๑๒.๒.๑ สละเวลำ ทรัพย์ สิ่งของ ควำมสุขส่วนตัวที่ตนพึงได้
ประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวมโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน
ฯลฯ
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ความสอดคลองระหวางคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
กับคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประกำร ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ดังตำรำงที่ ๑.๑
ตารางที่ ๑.๑ แสดงควำมสอดคล้ อ งระหว่ ำ งค่ ำ นิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประกำร กั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์

๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์
ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม

๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๖. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
๖.๑ ท�ำงำนด้วยควำมเพียรพยำยำมและอดทน
เพื่อให้งำนส�ำเร็จตำมเปำหมำย

๓. กตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์

๗. รักควำมเป็นไทย
๗.๑ ภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีควำม
กตัญูกตเวที

๔. ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม

๔. ใฝเรียนรู้

๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม

๗. รักควำมเป็นไทย

๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และแบ่งปัน

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีถ่ กู ต้อง

๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๑.๑.๒ ปฏิบตั ติ นตำมสิทธิและหน้ำทีพ่ ลเมืองดี
ของชำติ
๓. มีวินัย
๓.๑ ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย
ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่

๓. มีวินัย
๗. รักควำมเป็นไทย
๗.๑.๑ แต่งกำยและมีมำรยำทงดงำมแบบไทย
มีสัมมำคำรวะ กตัญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด�ำรัส
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙

๕. อยู่อย่ำงพอเพียง

๑๐. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด�ำรัสของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ�ำเป็น
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ�ำหน่ำย
และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

๕. อยู่อย่ำงพอเพียง

๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนำจฝำยต�่ำหรือกิเลส
มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป
ตำมหลักของศำสนำ

๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงควำมถูกต้อง
ละอำยและเกรงกลัวต่อกำรกระท�ำผิด
๒.๒.๑ ไม่ถือเอำสิ่งของหรือผลงำนของผู้อื่น
มำเป็นของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยควำมซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หำประโยชน์ในทำงที่ไม่ถูกต้อง

๑๒. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติ
มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง

๘. มีจิตสำธำรณะ

หมายเหตุ นิยำม ตัวชี้วัด พฤติกรรมที่แสดงออกของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอยู่ในภำคผนวก
จำกตำรำงที่ ๑.๑ จะเห็นควำมสอดคล้องระหว่ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร กับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ในส่วนที่สอดคล้องกัน
กำรจัดกิจกรรมและประเมินผลสำมำรถด�ำเนินกำรไปด้วยกันได้ แต่ในส่วนที่ไม่ปรำกฏในคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สถำนศึกษำปฏิบัติตำมตัวอย่ำงแต่ละแนวทำง
ที่เสนอไว้ในตอนที่ ๓ ของเอกสำรเล่มนี้
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ตอนที่

๓

ตัวอยำงกำรพัฒนำและประเมินคำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร

ตำมหนังสือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๓๒๔ ลงวันที่ ๒๙
กันยำยน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำรสู่กำรปฏิบัติ สถำนศึกษำต้องด�ำเนินกำร
ปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ดังนั้น สถำนศึกษำอำจเลือกแนวทำงใดแนวทำงหนึ่ง
หรือหลำยแนวทำงในกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสภำพและบริบทของตนเอง
แนวทำงที่ ๑ บูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
แนวทำงที่ ๒ บูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แนวทำงที่ ๓ สอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวันของสถำนศึกษำ
แนวทำงที่ ๔ จัดท�ำโครงกำรเพื่อปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงกำรพัฒนำและประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ตำมแนวทำงข้ำงต้น
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แนวทางที่ ๑ บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
กำรพัฒนำและประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร โดยกำรบูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อำจด�ำเนินกำรได้ดังนี้
๑. พิจำรณำโครงสร้ำงรำยวิชำว่ำสำมำรถสอดแทรกค่ำนิยมใดได้บ้ำง ในหน่วยกำรเรียนรู้ใด แล้วปรับ
โครงสร้ำงรำยวิชำนั้น
๒. ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยสอดแทรกค่ำนิยมและตัวชี้วัดตำมที่ระบุ
ในโครงสร้ำงรำยวิชำที่ปรับ
๓. ประเมินผลค่ำนิยมโดยด�ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แล้วรวบรวมผลกำรประเมินที่ได้
น�ำไปสรุปเมื่อสิ้นภำคเรียน
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ตัวอย่าง
โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๑

เรียนรู้งำนบ้ำน

ชิ้นงาน/
มาตรฐาน
เวลา
สาระส�าคัญ
ภาระงาน
การเรียนรู้/
(ชั
ว
่
โมง)
รวบยอด
ตัวชี้วัด
๔ เขียนบันทึก
ง ๑.๑ ป.๒/๑ กำรท�ำงำนบ้ำนเพื่อช่วยเหลือ
กำรช่วยเหลือ
ง ๑.๑ ป.๒/๒ ตนเองและครอบครัว
งำนบ้ำน
ง ๑.๑ ป.๒/๓ ควรค�ำนึงถึงวิธีกำรท�ำงำน
กำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือในกำรท�ำงำน
ให้เหมำะสมกับงำน
เพื่อควำมปลอดภัย
และประหยัด

๒ บ้ำนเรือนงำมตำ ง ๑.๑ ป.๒/๑
ง ๑.๑ ป.๒/๒
ง ๑.๑ ป.๒/๓
ง ๒.๑ ป.๒/๑

๓

สนุกกับ
คอมพิวเตอร์

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒
จ�านวน ๔๐ ชั่วโมง

กำรท�ำงำนบ้ำนเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัว
เป็นกำรท�ำงำนที่ต้องใช้ทักษะ
กำรจัดกำร ทักษะกำรท�ำงำน
ร่วมกัน รู้ประโยชน์ของสิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
กำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือในกำรท�ำงำน
มีจิตส�ำนึกในกำรใช้พลังงำน
อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย
เพื่อกำรด�ำรงชีวิตและครอบครัว

ง ๓.๑ ป.๒/๑ กำรสืบค้นข้อมูลโดยใช้
ง ๓.๑ ป.๒/๓ กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
จ�ำเป็นต้องรู้ชื่อและหน้ำที่
ของอุปกรณ์พื้นฐำน
ที่เป็นส่วนประกอบหลัก
ของคอมพิวเตอร์

ค่านิยม
ข้อที่
ข้อ ๒
(๒.๒.๕)
ข้อ ๓
(๓.๑.๔)
ข้อ ๘
(๘.๑.๑)

๖

กำรท�ำควำม
ข้อ ๒
สะอำดบ้ำนเรือน (๒.๒.๕)
และตกแต่ง
ข้อ ๓
ให้สะอำด
(๓.๑.๑)
สวยงำม
ข้อ ๘
(๘.๑.๑)

๗

กำรสืบค้นข้อมูล
ตำมควำมสนใจ
คนละ ๑ เรื่อง
โดยใช้
คอมพิวเตอร์

ข้อ ๔
(๔.๒)

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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หน่วย
ที่
๔

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ข้อมูลน่ำรู้

๕ เกษตรครัวเรือน

28

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ง ๓.๑ ป.๒/๑
ง ๓.๑ ป.๒/๒

ง ๑.๑ ป.๒/๑
ง ๑.๑ ป.๒/๒
ง ๑.๑ ป.๒/๓
ง ๒.๑ ป.๒/๔
ง ๓.๑ ป.๒/๑

สาระส�าคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

ข้อมูลบำงอย่ำงมีทั้งประโยชน์
และโทษต่อกำรด�ำเนินชีวิต
ดังนั้น จึงต้องมีกำรพิจำรณำ
เพื่อให้รู้เท่ำทันข้อมูลข่ำวสำร
รู้จักเลือกใช้ข้อมูลจำก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
อย่ำงมีเหตุผล เก็บรักษำ
แหล่งข้อมูลให้คงอยู่และ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บังเกิดผลต่อกำรด�ำเนินชีวิต

๖

กำรท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัว
ควรค�ำนึงถึงกำรด�ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิด
ควำมสมดุลพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และรู้จักกำรเลือกใช้ข้อมูล
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ ประหยัด
ปลอดภัย

๗

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
รวบยอด
กำรรวบรวมข้อมูล
ตำมควำมสนใจ
ของนักเรียน
คนละ ๑ เรื่อง

ท�ำแปลงเกษตร
ในครัวเรือน
อย่ำงน้อย
คนละ ๑ แปลง

ค่านิยม
ข้อที่
ข้อ ๑๐
(๑๐.๒)
(๑๐.๓)

ข้อ ๑
(๑.๓.๗)
ข้อ ๒
(๒.๒.๕)
ข้อ ๗
(๗.๒.๔)
ข้อ ๙
(๙.๑)
ข้อ ๑๐
(๑๐.๒,
๑๐.๓)

หน่วย
ที่
๖

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ของเล่นแสนสนุก ง ๑.๑ ป.๒/๑
ง ๒.๑ ป.๒/๒
ง ๒.๑ ป.๒/๓
ง ๒.๑ ป.๒/๔
ง ๓.๑ ป.๒/๑
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๗ ของใช้พำเพลิน

ง ๑.๑ ป.๒/๑
ง ๒.๑ ป.๒/๒
ง ๒.๑ ป.๒/๓
ง ๒.๑ ป.๒/๔
ง ๓.๑ ป.๒/๑

สาระส�าคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

กำรประดิษฐ์ของเล่นเอง
เป็นกำรช่วยเหลือครอบครัว
ในกำรประหยัดและออม
ช่วยให้มีทักษะกระบวนกำร
ท�ำงำน มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ รู้จักกำรแก้ปัญหำ
บนหลักของเหตุผลและ
ตัดสินใจเลือกประดิษฐ์ของเล่น
ที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถ
ของตนเอง และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น
บนพื้นฐำนของควำมรู้
และคุณธรรม

๕

กำรรู้จักประดิษฐ์ของใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันตำมควำมสำมำรถ
ของตนเองอย่ำงเป็นขั้นตอน
และถ่ำยทอดควำมคิด
เป็นภำพร่ำง ๒ มิติ
ก่อนลงมือประดิษฐ์
ช่วยให้ประหยัดเวลำและ
ท�ำงำนส�ำเร็จอย่ำงเป็นขั้นตอน
ตำมกระบวนกำรท�ำงำน

๕

ชิ้นงาน/
ค่านิยม
ภาระงาน
ข้อที่
รวบยอด
ประดิษฐ์ของเล่น ข้อ ๒
ตำมควำมต้องกำร (๒.๒,
๒.๔)
๑ ชิ้น
ข้อ ๗
(๗.๒.๔)
ข้อ ๙
(๙.๑.๑)
ข้อ ๑๐

ประดิษฐ์ของใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
คนละ ๑ ชิ้น

ข้อ ๒
(๒.๒,
๒.๔)
ข้อ ๗
(๗.๒.๔)
ข้อ ๙
(๙.๑.๑)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้งานบ้าน
รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จ�านวน ๔ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การด�ารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้ำใจกำรท�ำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทกั ษะกระบวนกำรท�ำงำน ทักษะกำรจัดกำร
ทักษะกระบวนกำรแก้ปญ
ั หำ ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคณ
ุ ธรรม และลักษณะ
นิสัยในกำรท�ำงำน มีจิตส�ำนึกในกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรด�ำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๒/๑ บอกวิธีกำรและประโยชน์กำรท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ง ๑.๑ ป.๒/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสมกับงำนและประหยัด
ง ๑.๑ ป.๒/๓ ท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่ำงปลอดภัย
๒. สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด
กำรท�ำงำนบ้ำนเพือ่ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ควรค�ำนึงถึงวิธกี ำรท�ำงำน กำรเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือในกำรท�ำงำนให้เหมำะสมกับงำน เพื่อควำมปลอดภัยและประหยัด
๓. สาระการเรียนรู้
กำรท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
- บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน
- กำรล้ำงจำน
- กำรจัดวำงรองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำ
๔. สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
๔.๑ ควำมสำมำรถในกำรคิด
๔.๒ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๓ มีวินัย
ข้อ ๖ มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
๖. ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
(พฤติกรรมที่แสดงออกข้อ ๒.๒.๕ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท�ำงำน)
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ข้อ ๓ กตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
(พฤติกรรมที่แสดงออกข้อ ๓.๑.๔ เอำใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์)
ข้อ ๘ มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
(พฤติกรรมที่แสดงออกข้อ ๘.๑.๑ ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม)
๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน
- นักเรียนท�ำงำนบ้ำนเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง อย่ำงน้อยคนละ ๑ อย่ำงตลอดภำคเรียน
แล้วเขียนบันทึกงำนที่ท�ำแต่ละวัน ขั้นตอนกำรท�ำงำนแต่ละอย่ำง และสรุปประโยชน์ของกำรท�ำงำน
เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ชิ้นงาน
- บันทึกกำรช่วยเหลืองำนบ้ำนตลอดภำคเรียน
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๘.๑ สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน
๘.๒ จำนที่ใช้แล้วและอุปกรณ์กำรล้ำงจำน
๘.๓ ภำพกำรจัดเก็บเสื้อผ้ำที่เป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบ
๘.๔ สถำนกำรณ์จ�ำลองกำรจัดเก็บเสื้อผ้ำ
๘.๕ ที่วำงรองเท้ำหน้ำห้องเรียน
๘.๖ แบบบันทึกกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน
๙. การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑

พฤติกรรมตำมตัวชี้วัด
ของหน่วยและสมรรถนะ
ส�ำคัญของผู้เรียน

- ตรวจบันทึกกำรช่วยเหลือ
งำนบ้ำนของนักเรียน
- สังเกตพฤติกรรม
กำรท�ำงำน

ระดับพอใช้ขึ้นไป
- แบบประเมินบันทึก
ผ่ำน
กำรช่วยเหลืองำนบ้ำน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
กำรท�ำงำน

๒

พฤติกรรมที่สะท้อนค่ำนิยม
ข้อ ๒.๒.๕, ๓.๑.๔, ๘.๑.๑
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ข้อ ๓, ๖

- สังเกตพฤติกรรม
ที่สะท้อนค่ำนิยม
- ตรวจสอบจำกบันทึก
กำรช่วยเหลืองำนบ้ำน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ใช้เครื่องมือแบบ
ประเมินบันทึก
เดียวกันกับข้อ ๑

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างาน
ส�าหรับครู
ล�าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการพฤติกรรมที่แสดงออก

ทุกครั้ง

มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
มีควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำงำน
รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย
ท�ำงำนตำมขั้นตอนที่ก�ำหนด
ใช้เวลำในกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม
ท�ำงำนด้วยควำมระมัดระวัง ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย
ท�ำงำนจนส�ำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ปฏิบัติทุกรำยกำรทุกครั้ง
พอใช้ หมำยถึง ปฏิบัติทุกรำยกำร แต่บำงรำยกำรปฏิบัติเป็นบำงครั้ง
ปรับปรุง หมำยถึง ปฏิบตั ิไม่ครบทุกรำยกำร
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การปฏิบัติ
บางครั้ง

ไม่ปฏิบัติ

แบบสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส�าหรับผู้ปกครอง
ล�าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการพฤติกรรมที่แสดงออก

สม�่าเสมอ

การปฏิบัติ
บางครั้ง

ไม่ปฏิบัติ

ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง
รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย
ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนส�ำเร็จ
ปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงของครอบครัว

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
................./................./.................

เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ปฏิบัติทุกรำยกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ
พอใช้ หมำยถึง ปฏิบัติทุกรำยกำร แต่บำงรำยกำรปฏิบัติเป็นบำงครั้ง
ปรับปรุง หมำยถึง ปฏิบตั ิไม่ครบทุกรำยกำร
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เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน “บันทึกการช่วยเหลืองานบ้านของนักเรียน”
รายการประเมิน
บันทึกกำรช่วยเหลือ
งำนบ้ำนของนักเรียน

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

บันทึกแสดงให้เห็นถึง
กำรท�ำงำนบ้ำนทุกวัน
ตลอดภำคเรียน
บอกขั้นตอนกำรท�ำงำนบ้ำน
แต่ละอย่ำงชัดเจน
และสรุปประโยชน์
ของกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน

บันทึกแสดงให้เห็นถึง
กำรท�ำงำนบ้ำน
ตลอดภำคเรียน
แต่ไม่ครบทุกวัน
บอกขั้นตอนกำรท�ำงำนบ้ำน
แต่ละอย่ำงชัดเจน
และสรุปประโยชน์
ของกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน

บันทึกแสดงให้เห็นถึง
กำรท�ำงำนบ้ำน
ตลอดภำคเรียน
แต่ไม่ครบทุกวัน
บอกขั้นตอนกำรท�ำงำนบ้ำน
แต่ละอย่ำงไม่ชัดเจน
และไม่สรุปประโยชน์
ของกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน

๑๐. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน
จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกวิธีกำรและประโยชน์ในกำรท�ำหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูสนทนำถึงหน้ำที่ของนักเรียนในบ้ำน
๒. ครูตั้งค�ำถำมให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำนและวิธีกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน
๒. นักเรียนจับคู่และช่วยกันอภิปรำยถึงกำรช่วยเหลืองำนบ้ำนจำกกำรดูสื่อวีดิทัศน์ และเขียนสรุป
ถึงประโยชน์ของกำรช่วยเหลือพ่อแม่ และกำรท�ำหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน
ขั้นสรุป
๑. สุ่มนักเรียนน�ำเสนอประเด็นที่นักเรียนเขียนสรุปถึงประโยชน์ของกำรช่วยเหลือพ่อแม่ และกำรท�ำ
หน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป โดยกำรเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของกำรช่วยเหลือพ่อแม่
และกำรท�ำหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
- เขียนสรุปเรื่องที่ได้จำกกำรดูสื่อวีดิทัศน์ที่สะท้อนถึงวิธีกำรช่วยเหลืองำนบ้ำนและประโยชน์ในกำร
ท�ำหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
สื่อวีดิทัศน์เรื่องเกี่ยวกับกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน
การวัดและประเมินผล
ที่
๑

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจผลงำนเขียน
เขียนสรุปเรื่องที่ได้จำก
กำรดูสื่อวีดิทัศน์ที่สะท้อนถึง
วิธีกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน
และประโยชน์ในกำรท�ำหน้ำที่
ของสมำชิกในบ้ำน

แบบตรวจผลงำน

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

เกณฑ์การประเมิน
กำรเขียนสรุป เรื่อง “วิธีกำรช่วยเหลืองำนบ้ำนและประโยชน์ในกำรท�ำหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน”
รายการประเมิน
กำรเขียนสรุปวิธีกำร
ช่วยเหลืองำนบ้ำนและ
ประโยชน์ในกำรท�ำหน้ำที่
ของสมำชิกในบ้ำน

ดี (๓)
เขียนเข้ำใจง่ำย
แสดงให้เห็นถึงวิธีกำร
ช่วยเหลืองำนบ้ำน
และบอกประโยชน์ของ
กำรท�ำหน้ำที่สมำชิกที่ดี
ในบ้ำนได้ชัดเจน

พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

เขียนวกวน
แต่แสดงให้เห็นถึงวิธีกำร
ช่วยเหลืองำนบ้ำน
และบอกประโยชน์
ของกำรท�ำหน้ำที่สมำชิกที่ดี
ในบ้ำนได้

เขียนวกวน
แต่ยังจับประเด็นได้ถึงวิธีกำร
ช่วยเหลืองำนบ้ำน
ไม่บอกประโยชน์
ของกำรท�ำหน้ำที่สมำชิกที่ดี
ในบ้ำนหรือบอกได้
ไม่ชัดเจน
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ชั่วโมงที่ ๒ เรื่อง กำรล้ำงจำน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยขั้นตอนและวิธีล้ำงจำนได้
๒. ล้ำงจำนได้สะอำด และถูกต้องตำมขั้นตอน
๓. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในกำรล้ำงจำนได้อย่ำงเหมำะสมและประหยัด
๔. ท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้อย่ำงปลอดภัย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูให้นักเรียนดูจำนที่ใช้แล้ว (สกปรก)
๒. ให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นร่วมกันว่ำ ถ้ำต้องกำรให้จำนสะอำดนักเรียนจะต้องท�ำอย่ำงไร
และจำนที่สะอำดควรมีลักษณะอย่ำงไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนจับคู่ช่วยกันคิดวิธีกำรท�ำให้จำนสะอำด พร้อมเขียนขั้นตอนกำรล้ำงจำน
๒. นักเรียนช่วยกันล้ำงจำนตำมวิธีกำรที่นักเรียนช่วยกันคิด
๓. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรท�ำงำนของนักเรียน
๔. นักเรียนแต่ละคู่ประเมินผลส�ำเร็จของงำนเปรียบเทียบกับวิธีกำรและขั้นตอนกำรล้ำงจำนที่นักเรียน
ช่วยกันก�ำหนดไว้ และจดบันทึกผลกำรประเมิน
๕. นักเรียนน�ำจำนที่ล้ำงแล้วมำจัดแสดงหน้ำห้องเรียนเพื่อให้เพื่อน ๆ ดู
๖. ให้นักเรียนแต่ละคู่ประเมินผลงำนของเพื่อน
๗. คู่ที่ได้คะแนนกำรประเมินมำกที่สุด และคู่ที่ได้คะแนนกำรประเมินน้อยที่สุด น�ำเสนอวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรล้ำงจำน และผลกำรประเมินตนเอง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปวิธีกำรและขั้นตอนกำรล้ำงจำน โดยกำรตั้งประเด็นค�ำถำมต่อไปนี้
๑.๑ กำรล้ำงจำนที่ถูกวิธีควรท�ำอย่ำงไร และใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้ำง
๑.๒ ประโยชน์และข้อควรระวังที่ได้จำกกำรล้ำงจำนมีอะไรบ้ำง (ค�ำตอบ คือ ได้ช่วยเหลือพ่อแม่
ยำย ย่ำ ครู ได้จำนที่สะอำด ฯลฯ)
๑.๓ จำกกำรที่นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมนี้ ตรงกับค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำรในข้อใด
(ค�ำตอบ คือ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๘)
๑.๔ นักเรียนช่วยพ่อแม่ท�ำอะไรได้อีกนอกจำกกำรล้ำงจำน
๒. นักเรียนจับคู่เขียนอธิบำยขั้นตอนของกำรล้ำงจำนและประโยชน์ที่ได้จำกกำรล้ำงจำน
๓. ให้นักเรียนคิดว่ำมีงำนบ้ำนอะไรบ้ำงที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และวำงแผนกำรท�ำงำน
เพือ่ ช่วยเหลือพ่อแม่ ผูป้ กครอง แล้วเขียนบันทึกประจ�ำวันทีแ่ สดงให้เห็นถึงกำรท�ำงำนบ้ำนทุกวันตลอดภำคเรียน
โดยบอกขั้นตอนกำรท�ำงำนบ้ำนแต่ละอย่ำง และสรุปประโยชน์ของกำรช่วยเหลือลงในแบบบันทึกที่ครูแจก
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. จำนที่ใช้แล้ว (สกปรก) อุปกรณ์กำรล้ำงจำน
๒. แบบบันทึกประจ�ำวัน
การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

๑

เขียนอธิบำยขั้นตอนของ
กำรล้ำงจำนและประโยชน์
ที่ได้จำกกำรล้ำงจำน

ตรวจผลงำนกำรเขียน

เกณฑ์กำรตรวจ
ผลงำนกำรเขียน

๒

คุณภำพของกำรล้ำงจำน

- สังเกตพฤติกรรม
กำรล้ำงจำน
- ตรวจผลงำน

- แบบสังเกตกำรท�ำงำน ระดับพอใช้ขึ้นไป
- เกณฑ์กำรตรวจผลงำน
ผ่ำน

เกณฑ์การประเมินงานเขียนและการท�าความสะอาดจาน
รายการประเมิน

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

เขียนอธิบำยขั้นตอน
ของกำรล้ำงจำน
และประโยชน์ที่ได้
จำกกำรล้ำงจำน

เขียนแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
กำรล้ำงจำนที่ถูกต้อง
บอกประโยชน์ที่ได้
จำกกำรล้ำงจำนชัดเจน

เขียนแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
กำรล้ำงจำนที่ถูกต้อง
แต่ไม่ครบขั้นตอน
บอกประโยชน์ที่ได้
จำกกำรล้ำงจำน

ล�ำดับขั้นตอนกำรน�ำเสนอ
ไม่ชัดเจน กำรน�ำเสนอ
ไม่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
กำรล้ำงจำนที่ถูกต้อง
และไม่บอกประโยชน์ที่ได้
จำกกำรล้ำงจำน

คุณภำพของกำรล้ำงจำน

จำนสะอำดไร้กลิ่น

จำนสะอำดแต่มีกลิ่น

จำนไม่สะอำดและมีกลิ่น
หรือจำนไม่สะอำด
แต่ไม่มีกลิ่น
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ชั่วโมงที่ ๓-๔ เรื่อง กำรจัดวำงรองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยขั้นตอนวิธีกำรจัดวำงรองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำได้
๒. จัดวำงรองเท้ำได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. เก็บเสื้อผ้ำได้ถูกต้องตำมขั้นตอนและเป็นระเบียบ
๔. บอกประโยชน์ของกำรท�ำงำนบ้ำนได้
๕. ท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองได้อย่ำงปลอดภัย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
๑. ให้นักเรียนสังเกตกำรวำงรองเท้ำหน้ำห้องเรียนตัวเองและห้องเรียนอื่น
๒. อภิปรำยวิธีกำรวำงรองเท้ำหน้ำห้องเรียนที่นักเรียนไปสังเกตมำในประเด็นต่อไปนี้ (ลักษณะ
กำรจัดวำงรองเท้ำเป็นอย่ำงไร ถ้ำจะให้ดูเป็นระเบียบ สวยงำม ควรมีกำรจัดวำงอย่ำงไร)
๓. ครูน�ำภำพกำรจัดเก็บเสื้อผ้ำที่เป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบให้นักเรียนดู (หลำย ๆ ภำพ) ซักถำม
นักเรียนว่ำบ้ำนใครจัดเก็บเสื้อผ้ำแบบภำพใดบ้ำง
ขั้นสอน
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม สมำชิกในกลุ่มตำมควำมเหมำะสม
๒. แต่ละกลุม่ เลือกประธำนและเลขำนุกำรกลุม่ แล้วสมำชิกกลุม่ ร่วมกันสร้ำงข้อตกลงในกำรปฏิบตั งิ ำน
๓. ครูก�ำหนดสถำนกำรณ์กำรจัดวำงรองเท้ำและกำรเก็บเสื้อผ้ำ อย่ำงละ ๒ สถำนกำรณ์
๔. นักเรียนช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมตำมสถำนกำรณ์ที่ครูก�ำหนด กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ จัดวำงรองเท้ำ
กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ จัดเก็บเสื้อผ้ำ
๕. ครูสงั เกตพฤติกรรมกำรปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนแต่ละกลุม่ พร้อมจดบันทึกพฤติกรรมกำรท�ำงำน
ของนักเรียน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนกลุ่ม ๑ และ ๒, กลุ่ม ๓ และ ๔ แลกเปลี่ยนวิธีกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๒. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันอภิปรำยถึงแนวคิดวิธกี ำรทีไ่ ด้จำกกำรแลกเปลีย่ นกับกลุม่ เพือ่ นมำพัฒนำงำน
ของกลุ่มตัวเอง
๓. นักเรียนน�ำเสนอวิธีกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มตนเอง (โดยครูเน้นย�้ำกติกำ ดังนี้
ฟังอย่ำงตั้งใจขณะที่เพื่อนน�ำเสนอ ซักถำมในประเด็นที่สนใจ เสนอแนวคิดเพื่อกำรพัฒนำ)
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๔. นักเรียนและครูช่วยกันสรุป เรื่อง กำรจัดวำงรองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำ โดยกำรตั้งประเด็นค�ำถำม
ต่อไปนี้
๔.๑ นักเรียนมีวิธีกำรหรือขั้นตอนในกำรจัดวำงรองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำอย่ำงไรจึงจะเป็นระเบียบ
๔.๒ นักเรียนได้ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำงจำกกำรจัดวำงรองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำ (ได้ช่วยเหลือพ่อแม่
ยำย ย่ำ ผู้ปกครอง เป็นหน้ำที่ของตนเองที่ต้องท�ำ ฯลฯ)
๔.๓ จำกกำรที่นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมนี้ ตรงกับค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำรในข้อใด
(ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้ำใจค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ครูอำจยกตัวอย่ำงให้นักเรียนเลือก)
๕. นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรจัดวำงรองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำ โดยให้เขียน
ครอบคลุมถึงวิธีกำร ขั้นตอน อุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์ และข้อควรระวัง แล้วแสดงควำมคิดเห็นที่เป็น
กำรสะท้อนถึงค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๘
๖. ให้นักเรียนก�ำหนดงำนบ้ำนที่จะท�ำเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง อย่ำงน้อยคนละ ๑ อย่ำง
แล้วกลับไปท�ำงำนที่บ้ำนเป็นเวลำ ๑ เดือน แล้วเขียนบันทึกวิธีกำรท�ำงำนบ้ำนพร้อมประโยชน์ที่ได้รับ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ที่วำงรองเท้ำหน้ำห้องเรียน
๒. รูปภำพกำรจัดเก็บเสื้อผ้ำที่เป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบหลำย ๆ แบบ
๓. สถำนกำรณ์จ�ำลองกำรจัดวำงรองเท้ำ ๒ แบบ
๔. สถำนกำรณ์จ�ำลองกำรจัดเก็บเสื้อผ้ำ ๒ แบบ
การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

๑

อธิบำยขั้นตอนและวิธีกำร
จัดวำงรองเท้ำ เก็บเสื้อผ้ำ

เขียนขั้นตอนกำรจัดวำง
รองเท้ำ จัดเก็บเสื้อผ้ำ
บอกประโยชน์ที่ได้จำก
กำรจัดวำงรองเท้ำ
เก็บเสื้อผ้ำ

๒

กำรจัดวำงรองเท้ำ
และเก็บเสื้อผ้ำ
ได้ถูกต้องตำมขั้นตอน
และเป็นระเบียบ

- สังเกตพฤติกรรมกำรจัดวำง แบบสังเกต
รองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำ
- ตรวจผลงำนกำรจัดวำง
แบบตรวจผลงำน
รองเท้ำและเก็บเสื้อผ้ำ

แบบประเมินกำรเขียน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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เกณฑ์การประเมินการเขียนวิธีการและประโยชน์ในการจัดวางรองเท้า เก็บเสื้อผ้า
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รายการประเมิน

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

อธิบำยขั้นตอนและวิธีกำร
จัดวำงรองเท้ำ เก็บเสื้อผ้ำ

เขียนอ่ำนเข้ำใจง่ำย ไม่วกวน
แสดงวิธีกำรและขั้นตอน
กำรจัดวำงรองเท้ำ
เก็บเสื้อผ้ำได้ชัดเจน
บอกประโยชน์ที่ได้จำก
กำรจัดวำงรองเท้ำ เก็บเสื้อผ้ำ

เขียนวกวน แต่อ่ำนจับใจควำม เขียนวกวน อ่ำนไม่เข้ำใจ
ได้ถึงวิธีกำรและขั้นตอน
กำรจัดวำงรองเท้ำ
เก็บเสื้อผ้ำ บอกประโยชน์
ที่ได้จำกกำรจัดวำงรองเท้ำ
เก็บเสื้อผ้ำ

กำรจัดวำงรองเท้ำ
และเก็บเสื้อผ้ำได้ถูกต้อง
ตำมขั้นตอนและ
เป็นระเบียบ

มีกำรแบ่งงำนกันท�ำ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง
ตำมขั้นตอนและ
เป็นระเบียบสวยงำม

มีกำรแบ่งงำนกันท�ำ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง
ตำมขั้นตอน
แต่ไม่เป็นระเบียบ
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ปรับปรุง (๑)

ไม่มีกำรแบ่งงำนกันท�ำ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง
แต่ไม่เป็นไปตำมขั้นตอน
และไม่เป็นระเบียบ

แบบสรุปการสังเกตพฤติกรรมการท�างาน
ส�าหรับครู
ค�าชี้แจง ให้ครูน�ำผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของนักเรียนแต่ละครั้งมำสรุปลงในตำรำงต่อไปนี้
ล�าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการพฤติกรรมที่แสดงออก

ทุกครั้ง

การปฏิบัติ
บางครั้ง

ไม่ปฏิบัติ

มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
มีควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำงำน
รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย
ท�ำงำนตำมขั้นตอนที่ก�ำหนด
ใช้เวลำในกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม
ท�ำงำนด้วยควำมระมัดระวัง ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย
ท�ำงำนจนส�ำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ปฏิบัติทุกรำยกำรทุกครั้ง
พอใช้ หมำยถึง ปฏิบัติทุกรำยกำร แต่บำงรำยกำรปฏิบัติเป็นบำงครั้ง
ปรับปรุง หมำยถึง ปฏิบตั ิไม่ครบทุกรำยกำร

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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๑๑. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้สอน
(..........................................)
วันที่............................................
๑๒. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................ผู้บริหำร
(..........................................)
วันที่..............................................
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ครั้งที่.......................
กิจกรรม...................

แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างาน
ส�าหรับครู

ค�าชี้แจง ให้ครูสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของนักเรียนแต่ละครั้ง ท�ำเครื่องหมำย  ลงในช่องกำรปฏิบัติ
ที่ตรงกับพฤติกรรมที่แสดงออก
ล�าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการพฤติกรรมที่แสดงออก

การปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
มีควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำงำน
รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย
ท�ำงำนตำมขั้นตอนที่ก�ำหนด
ใช้เวลำในกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม
ท�ำงำนด้วยควำมระมัดระวัง ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย
ท�ำงำนจนส�ำเร็จ

แบบสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส�าหรับผู้ปกครอง
ล�าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการพฤติกรรมที่แสดงออก

สม�่าเสมอ

การปฏิบัติ
บางครั้ง

ไม่ปฏิบัติ

ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง
รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย
ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนส�ำเร็จ
ปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงของครอบครัว

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
................./................./.................
เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ปฏิบัติทุกรำยกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ
พอใช้ หมำยถึง ปฏิบัติทุกรำยกำร แต่บำงรำยกำรปฏิบัติเป็นบำงครั้ง
ปรับปรุง หมำยถึง ปฏิบตั ิไม่ครบทุกรำยกำร
แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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แบบบันทึกประจ�าวัน
ค�าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบันทึกกำรท�ำงำนช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตำมที่ท�ำงำนจริงทุกวัน
ตลอด ๑ ภำคเรียน และก�ำหนดส่งครูทุกวันศุกร์
สัปดำห์ที่..................วันที่.................................ถึง.....................................
วัน เดือน ป

งานที่ท�า

วิธีการท�างาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท�างาน

ผู้บันทึก.......................................................
ผูร้ บั รองข้อมูล..............................................(ผูป้ กครอง)
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ตัวอย่าง
โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑
หน่วย
ที่
๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
สร้ำงสรรค์
งำนศิลป

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๑
ศ ๑.๑ ม.๓/๔
ศ ๑.๑ ม.๓/๖
ศ ๑.๒ ม.๓/๑

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
จ�านวน ๔๐ ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ ๑
สาระส�าคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

กำรสร้ำงงำนทัศนศิลปทั้ง ๒ มิติ
และ ๓ มิติ เพื่อถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์และจินตนำกำร
ที่สะท้อนคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
ต้องอำศัยทักษะในกำร
สร้ำงงำนทัศนศิลป ควำมรู้
เรื่องทัศนธำตุและหลักกำร
ออกแบบ

๑๐

๒ นำฏศิลปงำมตำ ศ ๓.๑ ม.๓/๒ กำรน�ำนำฏยศัพท์มำบรรยำย
ศ ๓.๑ ม.๓/๓ อำกัปกิริยำของผู้คน
ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ในชีวิตประจ�ำวันและ
ในกำรแสดงต้องมีทักษะ
ในกำรใช้ควำมคิด พัฒนำ
รูปแบบกำรแสดง ออกแบบ
และสร้ำงสรรค์อุปกรณ์
เครื่องแต่งกำย เพื่อแสดง
นำฏศิลปและละคร
ที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ

๖

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
รวบยอด
วำดภำพ ๒ มิติ
และ ๓ มิติ
ที่สะท้อนคุณค่ำ
ของวัฒนธรรม
บรรยำย
สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว

ค่านิยม
ข้อที่
ข้อ ๑
(๑.๑.๕)
ข้อ ๔
(๔.๒)

ออกแบบอุปกรณ์ ข้อ ๑
เครื่องแต่งกำย (๑.๑.๕)
และแสดง
ข้อ ๒
นำฏศิลป
(๒.๓.๑)
ข้อ ๔
(๔.๒)
ข้อ ๙
(๙.๑.๑)
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หน่วย
ที่
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ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๗
ศ ๑.๑ ม.๓/๘
ศ ๑.๒ ม.๓/๑
ศ ๒.๑ ม.๓/๔
ศ ๒.๑ ม.๓/๗
ศ ๓.๑ ม.๓/๓
ศ ๓.๑ ม.๓/๔
ศ ๓.๑ ม.๓/๖
ศ ๓.๒ ม.๓/๓

สาระส�าคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

กำรประยุกต์ใช้ทัศนธำตุ
และหลักกำรออกแบบ
มำสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป
เพื่อสะท้อนคุณค่ำ
ของวัฒนธรรมที่เป็นมรดก
ทำงภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
มีกำรเลือกใช้องค์ประกอบ
ทำงดนตรีและพัฒนำรูปแบบ
กำรแสดงออกทำงนำฏศิลป
มำจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึง
กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
เข้ำพรรษำอย่ำงสมเหตุสมผล

๗

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
รวบยอด
ผลงำนกำรจัด
กิจกรรม
สร้ำงสรรค์
ประเพณี
เข้ำพรรษำ

ค่านิยม
ข้อที่

๓

ประเพณี
เข้ำพรรษำ

๔

ร้องบรรเลง
เพลงเพลิน

ศ ๒.๑ ม.๓/๑
ศ ๒.๑ ม.๓/๒
ศ ๒.๑ ม.๓/๓
ศ ๒.๑ ม.๓/๔
ศ ๒.๒ ม.๓/๑

วิวัฒนำกำรของดนตรี
แต่ละยุคสมัยมีควำมส�ำคัญต่อ
กำรเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
ในกำรแต่งเพลง สร้ำงสรรค์
จังหวะง่ำย ๆ เพื่อใช้ในกำร
ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยว
และรวมวง โดยเน้นเทคนิค
กำรร้อง กำรเล่น กำรแสดงออก
และคุณภำพของเสียง

๙

ขับร้องเพลงไทย
และสำกล

๕

ศิลปะสร้ำงชีวิต

ศ ๑.๑ ม.๓/๒
ศ ๑.๑ ม.๓/๓
ศ ๑.๑ ม.๓/๕
ศ ๑.๒ ม.๓/๑

กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป
ของตนเองให้มีคุณภำพ
ต้องมีทักษะในกำรผสมผสำน
วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ เทคนิค
วิธีกำรของศิลปน วิธีกำร
ใช้ทัศนธำตุ และหลักกำร
ออกแบบที่สะท้อนคุณค่ำ
ของวัฒนธรรม

๘

ผลงำนสร้ำงสรรค์ ข้อ ๔
(๔.๒)
งำนทัศนศิลป
ข้อ ๑๐
(๑๐.๒.๓)

รวมตลอดภาคเรียน

๔๐
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ข้อ ๑
(๑.๑.๖,
๑.๑.๘,
๑.๒.๒,
๑.๒.๓)
ข้อ ๔
ข้อ ๕
ข้อ ๗
(๗.๒.๒,
๗.๒.๓
ข้อ ๙
(๙.๑.๑)
ข้อ ๑๐
(๑๐.๒.๓)
ข้อ ๕
(๕.๔)
ข้อ ๙
(๙.๑.๑)
ข้อ ๑๐
(๑๐.๒.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีเข้าพรรษา
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

ศิลปะ
จ�านวน ๗ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลปตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์
วิจำรณ์คุณค่ำงำนทัศนศิลป ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๗ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป สื่อควำมหมำยเป็นเรื่องรำว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธำตุ
และหลักกำรออกแบบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๘ วิเครำะห์และอภิปรำยรูปแบบเนื้อหำและคุณค่ำในงำนทัศนศิลป
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนทัศนศิลป ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำ
ของงำนทัศนศิลปที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ศึกษำและอภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลปที่สะท้อนคุณค่ำของวัฒนธรรม
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์ วิจำรณ์
คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่อดนตรีอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ม.๓/๔ อธิ บ ำยเหตุ ผ ลในกำรเลื อ กใช้ อ งค์ ป ระกอบดนตรี ในกำรสร้ ำ งสรรค์ ง ำนดนตรี
ของตนเอง
ศ ๒.๑ ม.๓/๗ น�ำเสนอหรือจัดกำรแสดงดนตรีที่เหมำะสมโดยกำรบูรณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้อื่น
ในกลุ่มศิลปะ
สาระที่ ๓ นาฏศิลป
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้ำใจและแสดงออกทำงนำฏศิลปอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์ วิจำรณ์
คุณค่ำนำฏศิลป ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่อนำฏศิลปอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๓.๑ ม.๓/๓ มีทักษะในกำรใช้ควำมคิดในกำรพัฒนำรูปแบบกำรแสดง
ศ ๓.๑ ม.๓/๔ มีทักษะในกำรแปลควำมและกำรสื่อสำรผ่ำนกำรแสดง
ศ ๓.๑ ม.๓/๖ ร่วมจัดงำนกำรแสดงในบทบำทหน้ำที่ต่ำง ๆ
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มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำ
ของนำฏศิลปที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล
ตัวชี้วัด
ศ ๓.๒ ม.๓/๓ แสดงควำมคิดเห็นในกำรอนุรักษ์
๒. สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด
กำรประยุกต์ใช้ทัศนธำตุและหลักกำรออกแบบมำสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป เพื่อสะท้อนคุณค่ำ
ของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทำงภูมิปัญญำท้องถิ่น และมีกำรเลือกใช้องค์ประกอบทำงดนตรีและพัฒนำ
รูปแบบกำรแสดงออกทำงนำฏศิลปมำจัดแสดง เพื่อให้เห็นถึงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเข้ำพรรษำ
อย่ำงสมเหตุสมผล
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ลวดลำยศิลปะของไทย
๓.๒ กำรแกะสลักลวดลำยศิลปะของไทย
๓.๓ วงดนตรีและเครื่องดนตรีไทยและพื้นบ้ำน
๓.๔ นำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำน
๓.๕ ประเพณีเข้ำพรรษำ
๔. สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
๔.๑ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
๔.๒ ควำมสำมำรถในกำรคิด
๔.๓ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
๔.๔ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๗ รักควำมเป็นไทย
๖. ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อ ๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(พฤติกรรมที่แสดงออกข้อ ๑.๑.๖ เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป กีฬำไทย)
ข้อ ๔ ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ข้อ ๕ รักษำวัฒนธรรมประเพณีอันงดงำม
ข้อ ๗ เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
(พฤติกรรมที่แสดงออกข้อ ๗.๒.๒ ประนีประนอมในกำรท�ำงำนและกำรแก้ปัญหำในกลุ่ม
ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน และข้อ ๗.๒.๓ ร่วมมือในกำรท�ำงำนของกลุ่ม ห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน และองค์กรอื่นของสังคม)
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ข้อ ๙ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
(พฤติกรรมที่แสดงออกข้อ ๙.๑.๑ วำงแผนปฏิบัติงำน กิจกรรม โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด
อย่ำงรอบคอบ เหมำะสมกับวัย)
ข้อ ๑๐ รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
(พฤติกรรมทีแ่ สดงออกข้อ ๑๐.๒.๓ เลือกปฏิบตั กิ จิ กรรมหรือชิน้ งำนทีเ่ หมำะสมกับควำมสำมำรถ
ของตนเอง และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น บนพื้นฐำนของควำมรู้และคุณธรรม)
๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน
สืบค้น วิเครำะห์ อภิปรำยรูปแบบเนือ้ หำเกีย่ วกับประเพณีเข้ำพรรษำ และระดมควำมคิดเพือ่ น�ำผลงำน
ทัศนศิลป ดนตรี และนำฏศิลป มำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงสถำนกำรณ์จ�ำลองประเพณีเข้ำพรรษำ
ชิ้นงาน
ผลงำนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประเพณีเข้ำพรรษำ
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๘.๑ วีดิทัศน์ลวดลำยศิลปะของไทย
๘.๒ รูปภำพลวดลำยศิลปะของไทยพื้นฐำน เช่น ลำยกระจังตำอ้อย ลำยกนก เป็นต้น
๘.๓ เทียน หรือดินน�้ำมัน หรือดินเหนียว
๘.๔ รูปภำพเกี่ยวกับประเพณีเข้ำพรรษำ/แห่เทียนพรรษำ เช่น ลวดลำยศิลปะไทยที่ใช้กำรแกะสลัก
เทียนพรรษำ วงดนตรีและเครื่องดนตรี และนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำน เป็นต้น
๘.๕ วีดทิ ศั น์เกีย่ วกับประเพณีเข้ำพรรษำ/แห่เทียนพรรษำ เช่น กำรแกะสลักเทียน และอุปกรณ์ทใี่ ช้ใน
กำรแกะสลักเทียนพรรษำ ดนตรีและนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำน
๙. การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑

พฤติกรรมตำมตัวชี้วัด
ของหน่วย และสมรรถนะ
ส�ำคัญของผู้เรียน

- ตรวจผลงำน
กำรจัดกิจกรรม
- สังเกตพฤติกรรม
กำรท�ำงำน

- เกณฑ์กำรตรวจผลงำน ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน
กำรจัดกิจกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
กำรท�ำงำน

๒

พฤติกรรมที่สะท้อนค่ำนิยมหลัก
ข้อ ๑.๑.๖, ๔, ๕, ๗.๒.๒,
๗.๒.๓, ๙.๑.๑, ๑๐.๒.๓
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ข้อ ๗

- สังเกตพฤติกรรม
ที่สะท้อนค่ำนิยมหลัก
- ตรวจแบบบันทึก
กำรจัดกิจกรรมฯ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึก
กำรจัดกิจกรรมฯ

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน
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๑๐. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ เรื่อง ลวดลายศิลปะของไทย (สำระที่ ๑ ทัศนศิลป)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกหรืออธิบำยลวดลำยศิลปะของไทยได้
๒. เขียนลวดลำยศิลปะของไทยได้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์และรูปภำพเกี่ยวกับลวดลำยศิลปะของไทยหลำย ๆ รูปแบบ
๒. นักเรียนช่วยกันวิเครำะห์ ในประเด็นต่อไปนี้
๑) ลักษณะของลวดลำยศิลปะของไทย
๒) ลำยเส้นต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรเขียนลวดลำยศิลปะของไทย
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุม่ นักเรียน สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับประวัตกิ ำรก�ำเนิดลวดลำย และรูปแบบลักษณะของลวดลำย
ต่ำง ๆ
๒. แต่ละกลุ่มน�ำเสนอลวดลำย และอธิบำยลักษณะส�ำคัญของลวดลำยศิลปะของไทยที่สืบค้นมำ
๓. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยลักษณะของลวดลำยศิลปะของไทยที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทย
และง่ำยต่อกำรน�ำมำเขียน
๔. นักเรียนเลือก และปฏิบัติกำรเขียนลวดลำยศิลปะของไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนน�ำเสนอผลงำนกำรเขียนลวดลำยศิลปะของไทย และอธิบำยลักษณะส�ำคัญของลวดลำย
ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมไทย
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงลักษณะของลวดลำยที่เหมำะสมกับกำรน�ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรแกะสลักเทียน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์ลวดลำยศิลปะของไทย
๒. รูปภำพลวดลำยศิลปะของไทยพื้นฐำน เช่น ลำยกระจังตำอ้อย ลำยกนก เป็นต้น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ผลงำนกำรเขียนลวดลำยศิลปะของไทย
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การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑

แบบบันทึกกำรชมวีดิทัศน์

ตรวจแบบบันทึกกำรชม
วีดิทัศน์

ผ่ำน เมื่อตอบถูก
เกณฑ์กำรประเมิน
แบบบันทึกกำรชมวีดิทัศน์ ทัง้ ๒ ข้อ

๒

ผลงำนกำรเขียนลวดลำย
ศิลปะของไทย

ตรวจผลงำนกำรเขียน
ลวดลำยศิลปะของไทย

ระดับพอใช้ขึ้นไป
เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำน
ผลงำนกำรเขียนลวดลำย
ศิลปะของไทย
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แบบบันทึกการชมวีดิทัศน์
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน.......................................................................
ค�าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถำมต่อไปนี้
๑. ลวดลำยศิลปะของไทย มีลวดลำยอะไรบ้ำง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. ลวดลำยศิลปะของไทย มีลักษณะส�ำคัญอะไรบ้ำง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
ผ่ำน เมื่อตอบถูกทั้ง ๒ ข้อ

เกณฑ์การประเมิน : ผลงานการเขียนลวดลายศิลปะของไทย
ประเด็นการประเมิน
๑. ลวดลำยถูกต้อง
๒. สัดส่วนสมดุล
๓. เส้นคมชัดสม�่ำเสมอ
๔. ลวดลำยอ่อนช้อย สวยงำม

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ปรับปรุง

มีครบถ้วนทั้ง ๔ ข้อ

มีข้อ ๑ และข้อ ๒

ขำดข้อ ๑

ชั่วโมงที่ ๒ เรื่อง การแกะสลักลวดลายศิลปะของไทย (สำระที่ ๑ ทัศนศิลป)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกอุปกรณ์และวิธีกำรที่ใช้ในกำรแกะสลักได้
๒. แกะสลักเทียน หรือดินน�้ำมัน หรือดินเหนียวได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับประวัติกำรก�ำเนิดลวดลำย และลวดลำยศิลปะของไทย
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันวิเครำะห์ลวดลำยศิลปะของไทยทีเ่ หมำะกับกำรน�ำมำใช้ในกำรแกะสลักเทียน
หรือดินน�้ำมัน หรือดินเหนียว
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ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์กำรแกะสลักเทียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแกะสลักเทียนพรรษำ
๒. นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ วิธีกำรใช้อุปกรณ์ในกำรแกะสลักจำกกำรดูวีดิทัศน์
๓. นักเรียนดูรูปภำพเกี่ยวกับลวดลำยศิลปะของไทยที่ใช้ในกำรแกะสลัก (หลำย ๆ รูปแบบ)
๔. นั ก เรี ย นเลื อ กลวดลำย และบอกเหตุ ผ ลของกำรเลื อ กลวดลำยที่ จ ะใช้ ใ นกำรแกะสลั ก เที ย น
หรือดินน�้ำมัน หรือดินเหนียว
๕. นักเรียนปฏิบัติกำรแกะสลักเทียน หรือดินน�้ำมัน หรือดินเหนียว ตำมลวดลำยที่นักเรียนเลือก
และประเมินผลงำนของตนเองก่อนน�ำเสนอ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนน�ำเสนอผลงำนกำรแกะสลัก อธิบำยขั้นตอนกำรแกะสลัก และแนวคิดในกำรประยุกต์
ใช้ลวดลำยศิลปะของไทย
๒. นักเรียนประเมินผลงำนกำรแกะสลักของเพื่อน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เทียน หรือดินน�้ำมัน หรือดินเหนียว
๒. วีดิทัศน์กำรแกะสลักเทียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแกะสลักเทียนพรรษำ
๓. รูปภำพเกี่ยวกับลวดลำยศิลปะของไทยที่ใช้ในกำรแกะสลักเทียนพรรษำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ผลงำนกำรแกะสลักเทียน หรือดินน�้ำมัน หรือดินเหนียว พร้อมทั้งกำรเขียนบันทึกกำรแกะสลัก
การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑

บันทึกกำรแกะสลัก

ตรวจบันทึกกำรแกะสลัก

เกณฑ์กำรประเมิน
กำรแกะสลัก

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

๒

ผลงำนกำรแกะสลัก

ตรวจผลงำนกำรแกะสลัก

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลงำนกำรแกะสลัก

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน
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บันทึกการแกะสลัก
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน.......................................................................
ลายที่ใช้ในการแกะสลัก............................................................................................................
อุปกรณ์ที่ใช้
๑. ...............................................................................................................
๒. ...............................................................................................................
๓. ...............................................................................................................
ฯลฯ
วิธีการแกะสลัก
๑. ...............................................................................................................
๒. ...............................................................................................................
๓. ...............................................................................................................
ฯลฯ
เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ตอบถูกต้องสอดคล้องกับลำย สมบูรณ์ชัดเจน
พอใช้ หมำยถึง ตอบถูกต้องสอดคล้องกับลำย แต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
ปรับปรุง หมำยถึง ตอบไม่สอดคล้องกับลำย
เกณฑ์การประเมิน : ผลงานการแกะสลัก
ประเด็นการประเมิน
๑. ผลงำนสมบูรณ์
ตำมองค์ประกอบศิลป
๒. ลวดลำยมีควำมตื้นลึกชัดเจน
ตำมลักษณะลวดลำย
๓. ลวดลำยมีควำมอ่อนช้อย
ประณีตสวยงำม
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ดี
มีครบถ้วนทั้ง ๓ ข้อ
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ระดับคุณภาพ
พอใช้
มีข้อ ๑ และข้ออื่น
อีกหนึ่งข้อ

ปรับปรุง
ขำดข้อ ๑

ชั่วโมงที่ ๓ เรื่อง วงดนตรีและเครื่องดนตรีไทยและพื้นบ้าน (สำระที่ ๒ ดนตรี)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกประเภทวงดนตรีและเครื่องดนตรีไทยหรือพื้นบ้ำนที่ใช้ในประเพณีไทยได้
๒. เลือกวงดนตรีและเครือ่ งดนตรีไทยหรือพืน้ บ้ำนทีใ่ ช้ประกอบกำรแสดงนำฏศิลปในประเพณีเข้ำพรรษำ
๓. เห็นคุณค่ำของดนตรีไทยและพื้นบ้ำนที่น�ำมำใช้ในประเพณีวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นักเรียนฟังท�ำนองดนตรีไทยและพื้นบ้ำนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยอย่ำง
หลำกหลำยท�ำนองเพลง
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน ระดมควำมคิดเกี่ยวกับท�ำนองดนตรีไทยและพื้นบ้ำน ในประเด็นต่อไปนี้
- ดนตรีที่ฟังมีอะไรบ้ำง
- ท�ำนองที่เหมำะกับกำรน�ำมำใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ
- เครื่องดนตรีที่จ�ำเป็นต้องใช้กับท�ำนองเพลงที่น�ำมำใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ
- ดนตรีพื้นบ้ำนของเรำ มีอะไรบ้ำงที่สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ
๒. สมำชิกทุกคนในกลุม่ นักเรียน ช่วยกันเลือกเพลง เลือกท�ำนอง และเลือกเครือ่ งดนตรีตำ่ ง ๆ มำรวมวง
เพื่อใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ และช่วยกันอภิปรำยเหตุผลในกำรเลือกเพลง เลือกท�ำนอง และเลือก
เครื่องดนตรี
๓. บันทึกผลกำรระดมควำมคิดลงในแบบบันทึก พร้อมน�ำเสนอ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำดนตรีไทยและพื้นบ้ำนใดที่เหมำะสมส�ำหรับกำรน�ำมำใช้ในประเพณี
แห่เทียนพรรษำ และเพลงประกอบกำรแสดงใดที่เหมำะสม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. รูปภำพที่เกี่ยวกับวงดนตรีและเครื่องดนตรีที่ใช้ในประเพณีเข้ำพรรษำ/แห่เทียนพรรษำ
๒. วีดิทัศน์เกี่ยวกับดนตรีที่ใช้ในประเพณีเข้ำพรรษำ/แห่เทียนพรรษำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนเลือกเพลง เลือกท�ำนอง และเลือกเครื่องดนตรีไทยและพื้นบ้ำน มำท�ำวงส�ำหรับใช้ในประเพณี
แห่เทียนพรรษำ
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การวัดและประเมินผล

56

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบบันทึกสำระส�ำคัญจำก
กำรเรียนรู้ เรื่อง วงดนตรี
และเครื่องดนตรีไทย
และพื้นบ้ำน

ตรวจแบบบันทึกสำระส�ำคัญ
จำกกำรเรียนรู้ เรื่อง วงดนตรี
และเครื่องดนตรีไทย
และพื้นบ้ำน และสังเกต
กำรน�ำเสนอ

แบบบันทึกสำระส�ำคัญ
จำกกำรเรียนรู้ เรื่อง
วงดนตรีและเครื่องดนตรีไทย
และพื้นบ้ำน

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

แบบบันทึกสาระส�าคัญจากการเรียนรู้ เรื่อง วงดนตรีและเครื่องดนตรีไทยและพื้นบ้าน
ชื่อกลุ่ม...................................................................
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑. .............................................................................................................
๒. .............................................................................................................
๓. .............................................................................................................
๔. .............................................................................................................
ค�าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสำระส�ำคัญจำกกำรเรียนรู้ เรื่อง วงดนตรีและเครื่องดนตรีไทยและพื้นบ้ำน
๑. วงดนตรีไทยและวงดนตรีพื้นบ้ำนที่ใช้ในงำนประเพณีไทย มีอะไรบ้ำง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. กลุ ่ ม เลื อ กวงดนตรี ไ ทยหรื อ วงดนตรี พื้ น บ้ ำ นชนิ ด ใด ใช้ ใ นงำนประเพณี แ ห่ เ ที ย นพรรษำ
และวงดนตรีที่เลือก ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้ำง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้ำนที่เลือกน�ำมำแสดงในประเพณีแห่เทียนพรรษำ มีประโยชน์และ
ควำมส�ำคัญอย่ำงไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ตอบถูกต้องทุกข้อและสมบูรณ์ชัดเจน
พอใช้ หมำยถึง ตอบถูกต้องทุกข้อ แต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
ปรับปรุง หมำยถึง ตอบถูกไม่ครบทุกข้อ
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ชั่วโมงที่ ๔-๕ เรื่อง นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบ้าน (สำระที่ ๓ นำฏศิลป)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกท่ำร�ำที่ใช้แสดงนำฏศิลปในประเพณีแห่เทียนพรรษำได้ถูกต้องและเหมำะสม
๒. ปฏิบตั กิ ำรแสดงนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพนื้ บ้ำนในประเพณีแห่เทียนพรรษำได้ถกู ต้องและเหมำะสม
๓. เห็นคุณค่ำของนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนที่น�ำมำใช้ในประเพณีวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
ครูสนทนำกับนักเรียนเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของไทย และศิลปะกำรแสดงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย พร้อมยกตัวอย่ำงรูปภำพประกอบ
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ และ
ให้นักเรียนร่วมกันระดมควำมคิดเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดงนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนที่ใช้ในประเพณี
แห่เทียนพรรษำ และนำฏศิลปพื้นบ้ำนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิมจำกชั่วโมงที่ ๓ ศึกษำศิลปะกำรแสดงนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำน
ที่ใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ เลือกกำรแสดงและดนตรี/เพลงที่เหมำะสมกับประเพณีแห่เทียนพรรษำ
โดยเลือกจำกชั่วโมงที่ ๓
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษำกำรปฏิบัติท่ำนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนประกอบกำรแสดง
เพิ่มเติมจำกกำรระดมควำมคิดเห็นในกลุ่ม โดยศึกษำจำกสื่อกำรเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สื่อวีดิทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต
เป็นต้น
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝกปฏิบัติกำรแสดงนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนประกอบเพลงที่ใช้
ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ โดยครูเป็นที่ปรึกษำและให้ข้อเสนอแนะในกำรฝกปฏิบัติท่ำทำงที่ถูกต้อง
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอกำรแสดงนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนประกอบเพลงที่ใช้
ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ ในชั่วโมงที่ ๕
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปศิลปะกำรแสดงนำฏศิลปที่ใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันวิพำกษ์ วิจำรณ์ผลงำนกำรแสดงของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่ำของกำรแสดงนำฏศิลปในประเพณีวัฒนธรรมไทย
๔. ประเมินผลงำนกำรแสดงนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนประกอบเพลงในประเพณีเข้ำพรรษำ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. รูปภำพเกี่ยวกับนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ
๒. วีดิทัศน์เกี่ยวกับนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนแสดงนำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำนประกอบเพลงที่ใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ
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การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

๑

ตรวจแบบบันทึกประกอบ เกณฑ์กำรประเมิน
แบบบันทึกประกอบ
กำรเรียนรู้ เรื่อง นำฏศิลปไทย กำรเรียนรู้ เรือ่ ง นำฏศิลปไทย แบบบันทึกประกอบ
กำรเรียนรู้ เรื่อง
และนำฏศิลปพื้นบ้ำน
และนำฏศิลปพื้นบ้ำน
นำฏศิลปไทยและ
นำฏศิลปพื้นบ้ำน

๒

ปฏิบัติกำรแสดงนำฏศิลปไทย
และนำฏศิลปพื้นบ้ำน
ประกอบเพลงที่ใช้ในประเพณี
แห่เทียนพรรษำ

สังเกตกำรแสดงนำฏศิลปไทย
และนำฏศิลปพื้นบ้ำน
ประกอบเพลงที่ใช้ในประเพณี
แห่เทียนพรรษำ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
กำรแสดงนำฏศิลปไทย
ผ่ำน
และนำฏศิลปพื้นบ้ำน
ประกอบเพลงที่ใช้ใน
ประเพณีแห่เทียนพรรษำ
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แบบบันทึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบ้าน
ชื่อกลุ่ม.........................................................................
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑. .............................................................................................................
๒. .............................................................................................................
๓. .............................................................................................................
๔. .............................................................................................................
ค�าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสำระส�ำคัญจำกกำรเรียนรู้ เรื่อง นำฏศิลปไทยและนำฏศิลปพื้นบ้ำน
๑. กำรแสดงนำฏศิลปในประเพณีแห่เทียนพรรษำ ใช้ท่ำร�ำใดบ้ำง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. กลุ่มเลือกใช้ท่ำร�ำใดบ้ำง ในกำรแสดงนำฏศิลปในประเพณีแห่เทียนพรรษำ เพรำะเหตุใดจึงเลือก
ท่ำร�ำนั้น
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. กำรแสดงนำฏศิลปในประเพณีแห่เทียนพรรษำของกลุ่ม สะท้อนคุณค่ำทำงวัฒนธรรมไทยอย่ำงไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ค�ำตอบตรงประเด็นทุกข้อและสมเหตุสมผล
พอใช้ หมำยถึง ค�ำตอบตรงประเด็นทุกข้อ แต่บำงข้อไม่สมเหตุสมผล
ปรับปรุง หมำยถึง ตอบไม่ตรงประเด็น
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แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

เกณฑ์การประเมิน : การแสดงนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบ้านประกอบเพลงที่ใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเด็นการประเมิน
๑. ร�ำได้ลงจังหวะ
๒. ท่ำร�ำตรงกับค�ำร้อง
๓. ลีลำท่ำทำงงดงำม
ตำมแบบนำฏศิลปไทย
และนำฏศิลปพื้นบ้ำน
๔. สีหน้ำ แววตำ แสดงอำรมณ์
สอดคล้องกับเนื้อเพลง
๕. กล้ำแสดงออก
๖. พร้อมเพรียง

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ปรับปรุง

ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ

ปฏิบัติได้ตำมข้อ ๑-๓

ปฏิบัติไม่ได้ในข้อ ๑-๓

ชั่วโมงที่ ๖-๗ เรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ประเพณีแห่เทียนพรรษา (บูรณำกำรสำระที่ ๑-๓)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกกิจกรรมกำรบูรณำกำรทัศนศิลป ดนตรี และนำฏศิลปที่ใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ
๒. น�ำเสนอหรือจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ โดยบูรณำกำรทัศนศิลป ดนตรี และนำฏศิลปในประเพณี
แห่เทียนพรรษำ
๓. เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษำ
๔. เห็นคุณค่ำของทัศนศิลป ดนตรี นำฏศิลป และกำรอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
ครู และนั ก เรี ย นร่ ว มกั น ทบทวนควำมรู ้ เ กี่ยวกับทัศ นศิลป ดนตรี และนำฏศิลปที่ใช้ใ นประเพณี
แห่เทียนพรรษำ จำกกำรเรียนรู้ในชั่วโมงที่ ๑-๕
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันระดมควำมคิดในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ทัศนศิลป ดนตรี และนำฏศิลป
ทีไ่ ด้เรียนรู้ มำประยุกต์ใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษำ โดยสร้ำงสถำนกำรณ์จำ� ลองหรือบทบำทสมมติเสมือนจริง
๒. นักเรียนร่วมกันวำงแผนและแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประเพณี
แห่เทียนพรรษำ
๓. นักเรียนลงมือฝกซ้อมและปฏิบัติกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น น� ำ เสนอผลงำนหรื อ จั ด กิ จ กรรมสร้ ำ งสรรค์ ป ระเพณี แ ห่ เ ที ย นพรรษำ
จำกสถำนกำรณ์จ�ำลอง ในชั่วโมงที่ ๗

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันวิพำกษ์ วิจำรณ์ผลงำนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประเพณีแห่เทียนพรรษำ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่ำของทัศนศิลป ดนตรี และนำฏศิลป กำรประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
หมายเหตุ เพื่อเป็นกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ ควรเปดโอกำสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมหรือเข้ำร่วมกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษำในสถำนกำรณ์จริง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. รูปภำพเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษำ
๒. วีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ผลงำนกำรจั ด กิ จ กรรมสร้ ำ งสรรค์ โดยบู ร ณำกำรทั ศ นศิ ล ป ดนตรี และนำฏศิ ล ป ใ นประเพณี
แห่เทียนพรรษำ
การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
ผลงำนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์
โดยบูรณำกำรทัศนศิลป ดนตรี และ
นำฏศิลปในประเพณีแห่เทียนพรรษำ
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วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ประเมินผลงำนกำรจัด
กิจกรรมสร้ำงสรรค์
โดยบูรณำกำร
ทัศนศิลป ดนตรี และ
นำฏศิลปในประเพณี
แห่เทียนพรรษำ

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลงำนกำรจัดกิจกรรม
สร้ำงสรรค์
โดยบูรณำกำร
ทัศนศิลป ดนตรี และ
นำฏศิลปในประเพณี
แห่เทียนพรรษำ

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยบูรณาการทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป
ในประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเด็นการประเมิน

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ปรับปรุง

ผลงาน
๑. มีกำรผสมผสำนทำงศิลปะ
อย่ำงลงตัว
๒. มีคุณค่ำด้ำนควำมงำม
ทำงศิลปวัฒนธรรม
๓. รูปแบบโดดเด่นน่ำสนใจ

มีครบทั้ง ๓ ข้อ

ความกล้าแสดงออก

แสดงออกด้วยควำมมั่นใจ แสดงออกด้วยท่ำทำง
และเป็นธรรมชำติ
เคอะเขิน

ไม่กล้ำแสดงออก

ความร่วมมือ
๑. ร่วมคิด
๒. ร่วมปฏิบัติ
๓. ร่วมแก้ปัญหำ

มีครบทั้ง ๓ ข้อ

มีข้อใดข้อหนึ่ง
เพียงข้อเดียว หรือไม่มีเลย

มีข้อ ๑ และข้อ ๒

มี ๒ ข้อ

มีข้อใดข้อหนึ่ง
เพียงข้อเดียว หรือไม่มีเลย

๑๑. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(...............................................)
วันที่................................................
แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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๑๒. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้บริหำร
(...............................................)
วันที่................................................

64

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

สื่อ
การเขียนลายกระจังตาอ้อย

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

65

สื่อ
ลวดลายศิลปะของไทย

66

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

แบบสรุปการสังเกตพฤติกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ประเพณีเข้าพรรษา
ชือ่ -สกุลนักเรียน...............................................เลขที.่ ..........ชัน้ ............ภาคเรียนที.่ .......ปการศึกษา................
ค�าชี้แจง ให้สรุปผลจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนตลอดภำคเรียน แล้วท�ำเครื่องหมำย  ในช่อง
ที่ตรงกับควำมถี่ของกำรปฏิบัติ
ความถี่ของการปฏิบัติ
ทุกครั้ง
บางครั้ง
ไม่ปฏิบัติ

ที่

รายการพฤติกรรมที่แสดงออก

๑
๒
๓
๔

เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป
ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
รักษำวัฒนธรรมประเพณีอันงดงำม
ประนีประนอมในกำรท�ำงำนและกำรแก้ปัญหำ
ในกลุ่ม ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
ร่วมมือในกำรท�ำงำนของกลุ่ม ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชนและ
องค์กรอื่นของสังคม
วำงแผนปฏิบัติงำน กิจกรรม โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด
อย่ำงรอบคอบ เหมำะสมกับวัย
เลือกปฏิบัติกิจกรรมหรือชิ้นงำนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถ
ของตนเองและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น บนพื้นฐำนของควำมรู้
และคุณธรรม

๕
๖
๗

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(................................................)
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แนวทางที่ ๒ บูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยบูรณาการในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อาจด�าเนินการได้ดังนี้
๑. พิจำรณำโครงสร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนว่ำสำมำรถสอดแทรกค่ำนิยมใดได้บ้ำง
แล้วปรับโครงสร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมนั้น
๒. ออกแบบแผนกำรจั ด กิ จ กรรมโดยสอดแทรกค่ ำ นิ ย มและตั ว ชี้ วั ด ตำมที่ ร ะบุ ใ นโครงสร้ ำ ง
แผนกำรจัดกิจกรรมที่ปรับแล้ว
๓. ประเมินผลค่ำนิยมโดยด�ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกิจกรรม แล้วรวบรวมผลกำรประเมินที่ได้
น�ำไปสรุปเมื่อสิ้นภำคเรียน
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แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ค่านิยม
ข้อที่

ตัวชี้วัด

๑. มีความรักชาติ ๑.๓ ซำบซึ้ง
ศาสนา และ
ในพระมหำ
พระมหากษัตริย์ กรุณำธิคุณ
ของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

เรื่อง
พ่อหลวง
ของเรำ

กิจกรรม
ครั้งที่ ๑ ชมสื่อวีดิทัศน์
“พระรำชกรณียกิจ”
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๒ ชมสื่อวีดิทัศน์
“โครงกำรหลวง”
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๓ น�ำเสนอเพลง
เกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๔ สรุปพฤติกรรม
แสดงถึงควำมซำบซึ้ง
ในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระมหำกษัตริย์
(๑ ชั่วโมง)

การวัดและประเมินผล
วิธีการ เครื่องมือ

เวลา

- สังเกต
- แบบสังเกต ๔
พฤติกรรม
ชั่วโมง
- ตรวจ
- เกณฑ์กำร
ผลงำน
ประเมิน
กำรเขียน

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. ชื่อกิจกรรม “พ่อหลวงของเรา”
๒. สาระส�าคัญ
พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว รั ช กำลที่ ๙ ทรงเป็ น แบบอย่ ำ งของประชำชนหลำกหลำยด้ ำ น
และทรงสนพระรำชหฤทั ย ในทุ ก เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต ของประชำชนและประเทศชำติ ในหั ว ใจ
ของคนไทยทุกคน พระองค์ท่ำนทรงเป็นพ่อหลวงของเรำ หรือพ่อของแผ่นดิน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑) บอก อธิบำย แสดงควำมรู้สึกต่อพระรำชกรณียกิจ
๒) อธิบำยควำมหมำยของเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีมหำรำชำ ได้อย่ำงถูกต้อง
๓) ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีมหำรำชำ ได้อย่ำงถูกต้อง
๔) แสดงควำมเคำรพเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีมหำรำชำ
๔. สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อ ๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
ตัวชี้วัด ๑.๓ ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์
๕. สาระการเรียนรู้
๑) พระรำชกรณียกิจของพระมหำกษัตริย์
๒) เพลงเกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
๖. กิจกรรม
ครั้งที่ ๑ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี
๒) นักเรียนชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของพระมหำกษัตริย์
๓) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนำซักถำมเกี่ยวกับเนื้อหำในสื่อวีดิทัศน์และร่วมแสดงควำมคิดเห็น เช่น
- นักเรียนเห็นเหตุกำรณ์อะไรในวีดทิ ศั น์บำ้ ง รูจ้ กั บุคคลในภำพหรือไม่ (ครูพยำยำมใช้คำ� ถำมเพือ่ ให้
นักเรียนเข้ำใจว่ำคนไทยเรียกในหลวงว่ำพ่อหลวงของเรำ หรือพ่อของแผ่นดิน)
- นักเรียนคิดว่ำพ่อหลวงของเรำ ท่ำนท�ำอะไร ท�ำท�ำไม ท�ำเพื่อใคร ไม่ต้องท�ำได้ไหม
- นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรกับพระรำชกรณียกิจของพระมหำกษัตริย์
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๔) ครูเลือกเปดเพลงพ่อของแผ่นดิน หรือเพลงของขวัญจำกก้อนดิน หรือเพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พ่อหลวงของเรำและร่วมร้องเพลงกับนักเรียน
๕) นักเรียนสรุปเพื่อแสดงควำมซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์ โดยกำรวำดภำพ
ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชกรณียกิจของพระมหำกษัตริย์
ครั้งที่ ๒ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนร้องเพลงสดุดีมหำรำชำ
๒) นักเรียนชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงกำรหลวง
๓) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนำซักถำมเกี่ยวกับเนื้อหำในสื่อวีดิทัศน์และร่วมแสดงควำมคิดเห็น เช่น
- นักเรียนเห็นเหตุกำรณ์อะไรในวีดิทัศน์บ้ำง รู้จักบุคคลในภำพหรือไม่
- นักเรียนคิดว่ำโครงกำรหลวงเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ใครเป็นผู้ริเริ่ม ท�ำท�ำไม ท�ำเพื่อใคร
- ถ้ำนักเรียนเป็นประชำชนทีไ่ ด้รบั พระมหำกรุณำธิคณ
ุ จำกโครงกำรหลวง นักเรียนมีควำมรูส้ กึ อย่ำงไร
๔) นักเรียนสรุปเพือ่ แสดงควำมซำบซึง้ ในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ ของพระมหำกษัตริย์ โดยกำรน�ำผลผลิต
จำกโครงกำรหลวงมำจัดนิทรรศกำร
ครั้งที่ ๓ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีมหำรำชำ
๒) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับโอกำสในกำรร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริย์ เช่น
- นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงสดุดีมหำรำชำ
- ถ้ำนักเรียนได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีมหำรำชำ นักเรียนควรปฏิบัติตน
อย่ำงไร
๓) ครูติดแผนภูมิเนื้อเพลงสรรเสริญพระบำรมี ให้นักเรียนอภิปรำยเกี่ยวกับควำมหมำยของเพลง
๔) ครูติดแผนภูมิเนื้อเพลงสดุดีมหำรำชำ ให้นักเรียนอภิปรำยเกี่ยวกับควำมหมำยของเพลง
๕) ครูเลือกเปดเพลงสรรเสริญพระบำรมี หรือเพลงสดุดมี หำรำชำ ให้นกั เรียนแสดงพฤติกรรมทีแ่ สดงถึง
ควำมเคำรพต่อพระมหำกษัตริย์ เมื่อได้ยินเสียงเพลง
ครั้งที่ ๔ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีมหำรำชำ
๒) ให้นักเรียนบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกิจกรรมเกี่ยวกับพ่อหลวงของเรำ
๓) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่พ่อหลวงทรงท�ำให้กับประชำชนและประเทศไทย เช่น
- นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรกับพระรำชกรณียกิจของพระมหำกษัตริย์ที่พ่อหลวงทรงท�ำให้
กับประชำชนและประเทศไทย
- นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่ำงไร เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์
๔) นักเรียนสรุปเกี่ยวกับกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ โดยกำรท�ำ Mind Mapping
ที่แสดงถึงควำมซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์
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๗. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ
๒) เพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงสดุดีมหำรำชำ เพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงของขวัญจำกก้อนดิน
เพลงพ่อหลวงของปวงชนชำวไทย ฯลฯ
๓) กระดำษปรูฟ
๔) ดินสอ สี
๕) ภำพพระรำชกรณียกิจ
๖) ภำพผลผลิตจำกโครงกำรหลวง
๘. การวัดและประเมินผล
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ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

๑

พฤติกรรมระหว่ำงเรียน

๒

Mind Mapping ที่แสดงควำม ตรวจผลงำน
ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ Mind Mapping
ของพระมหำกษัตริย์

สังเกตพฤติกรรม
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เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมินผลงำน ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

แบบสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรม “พ่อหลวงของเรา”
ข้อ ๑ มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด ๑.๓ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
ค�าชี้แจง ให้ท�ำเครื่องหมำย  ในช่องปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้ของแต่ละรำยกำรพฤติกรรม
พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
๑. นักเรียนตอบค�ำถำม ร่วมอภิปรำยเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของพระมหำกษัตริย์
๒. นักเรียนสรุปเพื่อสะท้อนควำมซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์
๓. นักเรียนร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริย์
๔. นักเรียนสร้ำงผลงำนที่สะท้อนควำมซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ปฏิบัติได้ทุกรำยกำร
พอใช้ หมำยถึง ปฏิบัติได้ ๒-๓ รำยกำร
ปรับปรุง หมำยถึง ปฏิบตั ิได้ ๐-๑ รำยกำร
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เกณฑ์การประเมิน Mind Mapping
รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

Mind Mapping ที่แสดงควำม ระบุพระรำชกรณียกิจ
ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ ของพ่อหลวง ๔ เรื่อง
ขึ้นไป
ของพระมหำกษัตริย์

ระบุพระรำชกรณียกิจ
ของพ่อหลวง ๒-๓ เรื่อง

ปรับปรุง
ระบุพระรำชกรณียกิจ
ของพ่อหลวง ๑ เรื่อง
หรือระบุไม่ได้

ใบกิจกรรม Mind Mapping
ค�าชี้แจง ๑. ให้นักเรียนทบทวนควำมรู้ที่ได้เรียนมำแล้วและศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ่อหลวงของเรำ
๒. ให้นักเรียนเขียน Mind Mapping สรุปควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของพ่อหลวงของเรำ

พระราชกรณียกิจ
พ่อหลวงของเรา
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ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ค่านิยม
ข้อที่
๓. กตัญู
ต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง
ครูบาอาจารย์

ตัวชี้วัด

เรื่อง

กิจกรรม

ข้อ ๓.๑ รู้บุญคุณ บุญคุณต้อง... ครั้งที่ ๑ ชมสื่อวีดิทัศน์
และตอบแทน ตอบแทน
“ชำยพิกำรยอดกตัญู”
บุญคุณพ่อแม่
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๒ เพลง “พระคุณที่ ๓”
ผู้ปกครอง
(๑ ชั่วโมง)
และครูอำจำรย์
ครั้งที่ ๓ ชมสื่อวีดิทัศน์
“ขโมยยำเรียนหมอ”
๘. มีระเบียบวินัย ข้อ ๘.๓ เคำรพ
(๑ ชั่วโมง)
เคารพกฎหมาย ผู้ใหญ่
ครั้งที่ ๔ สรุปสะท้อนค่ำนิยม
ผู้น้อยรู้จักการ
ควำมกตัญู
เคารพผู้ใหญ่
(๑ ชั่วโมง)

การวัดและประเมินผล
วิธีการ เครื่องมือ
ประเมิน
จำกผลงำน
ภำพแสดง
กำรตอบแทน
ผู้มีพระคุณ

- แบบ
ประเมิน
ผลงำน
นักเรียน
- เกณฑ์กำร
ประเมิน

เวลา
๔
ชั่วโมง
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. ชื่อกิจกรรม “บุญคุณต้อง...ตอบแทน”
๒. สาระส�าคัญ
ควำมกตัญูเป็นคุณธรรมของคนที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์ และผู้มีพระคุณ
รู้จักส�ำนึกในคุณ ด้วยกำรแสดงควำมเคำรพ นับถือ เชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจกำรงำนต่ำง ๆ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑) บอก อธิบำย ควำมส�ำคัญ ควำมดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์ และผู้มีพระคุณ
๒) บอกควำมรู้สึกที่แสดงถึงควำมกตัญูที่มีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์ และผู้มีพระคุณ
๓) ปฏิบัติตนที่แสดงควำมกตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์ และผู้มีพระคุณ
๔. สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อ ๓ กตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
ตัวชี้วัด ๓.๑ รู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอำจำรย์
ข้อ ๘ มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
ตัวชี้วัด ๘.๓ เคำรพผู้ใหญ่
๕. สาระการเรียนรู้
๑) ควำมหมำยของควำมกตัญูกตเวที
๒) กำรปฏิบัติตนที่แสดงถึงควำมกตัญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์ และผู้มีพระคุณ
๖. กิจกรรม
ครั้งที่ ๑ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับควำมกตัญูต่อพ่อแม่ ข่ำวเหตุกำรณ์ เรื่อง ชำยพิกำรยอดกตัญู
๒) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนำซักถำมเกี่ยวกับเนื้อหำในสื่อวีดิทัศน์และร่วมแสดงควำมคิดเห็น เช่น
- นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรกับชำยพิกำรยอดกตัญู
- นักเรียนคิดอย่ำงไรกับกำรกระท�ำของชำยพิกำร เป็นสิ่งที่ควรกระท�ำหรือไม่ เพรำะเหตุใด
- ถ้ำนักเรียนมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้มีพระคุณเจ็บปวยหรือพิกำร นักเรียนปฏิบัติตนอย่ำงไร
ฯลฯ
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๓) นักเรียนบอกถึงผู้มีพระคุณอื่น ๆ เช่น ญำติผู้ใหญ่ ครู ผู้มีพระคุณ และร่วมกันอภิปรำยถึงพฤติกรรม
ที่ควรปฏิบัติต่อบุคคลเหล่ำนั้น
๔) นักเรียนสรุปพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่เพื่อแสดงควำมกตัญู โดยกำรเขียนเรียงควำม
ครั้งที่ ๒ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนฟังเพลงเกี่ยวกับควำมกตัญูต่อครูอำจำรย์ จำกสื่อวีดิทัศน์เพลง “พระคุณที่ ๓”
๒) นั ก เรี ย นและครู ร ่ ว มกั น สนทนำซั ก ถำมเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หำของเพลงในสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ แ ละร่ ว มแสดง
ควำมคิดเห็น เช่น
- เนื้อหำของเพลงกล่ำวถึงอะไร
- เมื่อนักเรียนฟังแล้วนักเรียนเกิดควำมรู้สึกอย่ำงไร
- นักเรียนเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรตอบแทนพระคุณของครู
- นักเรียนคิดว่ำเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำหรือไม่ เพรำะเหตุใด
๓) นักเรียนสรุปพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติต่อครูเพื่อแสดงควำมกตัญู แล้วแสดงเป็นละครใบ้
ครั้งที่ ๓ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องสั้นเกี่ยวกับควำมกตัญูต่อผู้มีพระคุณ เรื่อง ขโมยยำเรียนหมอ
ของนำยแพทย์เดชำ ทองวิจิตร
๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับเนื้อหำในสื่อวีดิทัศน์และร่วมแสดงควำมคิดเห็น เช่น
- นักเรียนคิดว่ำกำรกระท�ำของเด็กถูกต้อง เหมำะสมหรือไม่ เพรำะเหตุใด
- นักเรียนคิดอย่ำงไรกับกำรกระท�ำของชำยขำยกวยเตี๋ยว
- กำรแสดงถึงกำรตอบแทนผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำหรือไม่ เพรำะเหตุใด
- ถ้ำเป็นนักเรียน นักเรียนจะท�ำเหมือนเด็กในเรื่องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
๓) นักเรียนสรุปพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงควำมกตัญู แล้วร่วมกันเขียนเป็น
Mind Mapping ลงในกระดำษปรูฟ
ครั้งที่ ๔ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกิจกรรมเกี่ยวกับ “บุญคุณต้อง...ตอบแทน”
๒) นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกำรแสดงควำมกตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์
๓) ครูอธิบำยและมอบหมำยให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมกตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูอำจำรย์ ในแบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมกตัญูตลอดระยะเวลำ ๑ เดือน
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๗. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับควำมกตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์
- ข่ำวเหตุกำรณ์ เรื่อง ชำยพิกำรยอดกตัญู
- เพลงพระคุณที่ ๓
- เรื่องสั้น ขโมยยำเรียนหมอ ของ นำยแพทย์เดชำ ทองวิจิตร
- เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมกตัญู
๒) กระดำษปรูฟ
๓) กระดำษ สี ดินสอ
๔) แบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมกตัญู
๘. การวัดและประเมินผล
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ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

๑

พฤติกรรมระหว่ำงเรียน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

๒

บันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึง
ควำมกตัญู

ตรวจบันทึก

เกณฑ์กำรประเมิน

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน
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เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงความกตัญู
ค�าชี้แจง ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นบั น ทึ ก พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ควำมกตั ญ ู ต ่ อ พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง ครู อ ำจำรย์
และผู้มีพระคุณ ตลอดระยะเวลำ ๑ เดือน
วัน/เดือน/ป

พฤติกรรมที่แสดงถึงความกตัญู
(ท�าอะไรกับใคร)

ความรู้สึกที่ได้ท�า

ผู้บันทึก....................................................
เกณฑ์การประเมิน : บันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงความกตัญู
รายการประเมิน

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ปรับปรุง

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ไม่มีพฤติกรรม
มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
บันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึง
ควำมกตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควำมกตัญูอย่ำงต่อเนื่อง ควำมกตัญูเป็นบำงครั้ง ที่แสดงควำมกตัญู
สม�ำ่ เสมอ
ครูอำจำรย์ และผู้มีพระคุณ
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แบบประเมินขณะปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
ค�าชี้แจง ให้ท�ำเครื่องหมำย  ในช่องพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้
พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
๑. บอกพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมกตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์
๒. ปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์ ได้อย่ำงเหมำะสม
๓. บอกควำมรู้สึกที่ได้แสดงควำมกตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์

เกณฑ์การประเมิน
ดี
หมำยถึง ปฏิบัติได้ทุกรำยกำร
พอใช้ หมำยถึง ปฏิบัติได้ ๒ รำยกำร
ปรับปรุง หมำยถึง ปฏิบตั ิได้ ๐-๑ รำยกำร
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ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้

ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ค่านิยม
ข้อที่

ตัวชี้วัด

เรื่อง

๒. ซื่อสัตย์
เสียสละ อดทน
มีอุดมการณ์
ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนร่วม

๒.๒ แบ่งปัน
หรือให้ควำม
ช่วยเหลือผู้อื่น
และส่วนรวม
ด้วยทรัพย์สิน
ก�ำลังกำย
ค�ำพูดและ
ควำมคิด
โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
๒.๓ ไม่ท้อถอย
ใส่ใจ จดจ่อ
กับสิ่งต่ำง ๆ
ได้เป็นเวลำนำน
ยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้อง
และควบคุม
กำรแสดงออก
ทำงกำย วำจำ
และอำรมณ์
เมื่อประสบกับ
ควำมยำกล�ำบำก
๒.๔ มีแนวคิด
หลักกำรในกำร
ปฏิบัติสิ่งที่ดีงำม
เพื่อส่วนรวม

คนดีที่...
สังคม
ต้องกำร

กิจกรรม

การวัดและประเมินผล
วิธีการ เครื่องมือ

ครั้งที่ ๑ ชมวีดิทัศน์เรื่องเล่ำ - สังเกต
พฤติกรรม
อนุสำวรีย์ “ย่ำเหล…สุนัข
- ผลงำน
ผู้ซื่อสัตย์”
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๒ ชมสื่อวีดิทัศน์
“สองพี่น้อง”
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๓ นิทำนประกอบภำพ
เรื่อง ตุก ๆ ผู้ซื่อสัตย์
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๔ สรุปสะท้อน
ค่ำนิยม “ควำมซื่อสัตย์
เสียสละ อดทน”
(๑ ชั่วโมง)

เวลา

๔
- แบบ
ชั่วโมง
สังเกต
- เกณฑ์กำร
ประเมิน
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. ชื่อกิจกรรม “คนดีที่...สังคมต้องการ”
๒. สาระส�าคัญ
ควำมซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน เป็นพฤติกรรมที่ดีงำมที่สังคมต้องกำรปลูกฝังให้แก่คนในสังคม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑) บอกควำมหมำยของควำมซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
๒) แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
๓) มีเจตคติที่ดีต่อควำมซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
๔. สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ตัวชี้วัด ๒.๒ แบ่งปันหรือให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมด้วยทรัพย์สิน ก�ำลังกำย ค�ำพูดและ
ควำมคิด โดยไม่หวังผลตอบแทน
ตัวชีว้ ดั ๒.๓ ไม่ทอ้ ถอย ใส่ใจ จดจ่อกับสิง่ ต่ำง ๆ ได้เป็นเวลำนำน ยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง และควบคุม
กำรแสดงออกทำงกำย วำจำ และอำรมณ์ เมื่อประสบกับควำมยำกล�ำบำก
ตัวชี้วัด ๒.๔ มีแนวคิด หลักกำรในกำรปฏิบัติสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
๕. สาระการเรียนรู้
๑) ควำมหมำยของควำมซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
๒) พฤติกรรมที่แสดงถึงควำมซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
๖. กิจกรรม
ครั้งที่ ๑ (๑ ชั่วโมง)
๑) นั ก เรี ย นชมวี ดิ ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ ควำมซื่ อ สั ต ย์ เรื่ อ งเล่ ำ อนุ ส ำวรี ย ์ “ย่ ำ เหล...สุ นั ข ผู ้ ซื่ อ สั ต ย์ ”
แห่งพระรำชวังสนำมจันทร์
๒) นักเรียนและครูร่วมกันศึกษำเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ “ย่ำเหล…สุนัขผู้ซื่อสัตย์” และร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น โดยครูใช้ค�ำถำมเชื่อมโยงให้เห็นว่ำ ถ้ำคนมีควำมซื่อสัตย์เหมือนย่ำเหล จะเป็นคนดีที่สังคม
ต้องกำร เช่น
- ย่าเหล เป็นใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร
- ท�ำไมรัชกำลที่ ๖ จึงสร้ำงอนุสำวรีย์ให้กับย่าเหล
- ย่าเหล ท�ำสิ่งใดถึงได้ชื่อว่ำเป็น “ผู้ซื่อสัตย์”
82

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๓) นักเรียนและครูร่วมกันวำดภำพและเขียนบทกลอนสั้น ๆ ที่แสดงถึงควำมซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
ของ “ย่าเหล...ผู้ซื่อสัตย์ที่สังคมต้องการ” ลงในกระดำษปรูฟ
ครั้งที่ ๒ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนชมสื่อวีดิทัศน์นิทำนเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ อดทน เรื่อง สองพี่น้อง
๒) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนำซักถำมเกี่ยวกับเนื้อหำในสื่อวีดิทัศน์และร่วมแสดงควำมคิดเห็น เช่น
- เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน สองพี่น้องเป็นใคร
- เกิดอะไรขึ้นกับสองพี่น้อง ถ้ำพบเหตุกำรณ์แบบสองพี่น้อง นักเรียนจะท�ำอย่ำงไร
- นักเรียนคิดว่ำกำรกระท�ำของสองพี่น้องถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
๓) นักเรียนเขียนเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนของตนเอง
ครั้งที่ ๓ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนฟังนิทำนเกี่ยวกับควำมเสียสละ เรื่อง ตุก ๆ ผู้ซื่อสัตย์ จำกหนังสือภำพ Big Book
๒) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนำซักถำมเกี่ยวกับเนื้อหำในนิทำนและร่วมแสดงควำมคิดเห็น เช่น
- เกิดอะไรขึ้นในรถตุก ๆ
- คนขับรถตุก ๆ ท�ำอย่ำงไรกับกระเปำเงิน
- นักเรียนคิดว่ำคนขับรถตุก ๆ เป็นคนอย่ำงไร (ครูเชื่อมโยงให้เห็นว่ำ คนที่ซื่อสัตย์คือคนดีที่สังคม
ต้องกำร)
- ถ้ำนักเรียนเป็นคนขับรถตุก ๆ นักเรียนจะท�ำอย่ำงไร เพรำะเหตุใด
๓) นักเรียนและครูรว่ มกันสรุป แต่งนิทำนเกีย่ วกับซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทน และสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จำกเรือ่ ง
ครั้งที่ ๔ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนร้องเพลงควำมซื่อสัตย์ พร้อมคิดท่ำทำงประกอบเพลง
๒) นักเรียนบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับคนดีที่สังคมต้องกำร
๓) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๔) นักเรียนแบ่งกลุ่มท�ำหนังสือเล่มเล็กที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับคนดีที่สังคมต้องกำร
๗. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับตัวอย่ำงดี ๆ ที่สังคมต้องกำร
- ย่ำเหล…สุนัขผู้ซื่อสัตย์
- สองพี่น้อง
- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมซื่อสัตย์
๒) หนังสือ Big Book เรื่อง ตุก ๆ ผู้ซื่อสัตย์
๓) กระดำษปรูฟ
๔) เพลงควำมซื่อสัตย์
๕) ดินสอ สี
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๘. การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

๑

พฤติกรรมระหว่ำงเรียน

๒

หนังสือเล่มเล็ก “คนดีที่สังคม ตรวจผลงำน
ต้องกำร”

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมินผลงำน ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

เกณฑ์การประเมิน : หนังสือเล่มเล็ก “คนดีที่สังคมต้องการ”
รายการประเมิน
หนังสือเล่มเล็ก
“คนดีที่สังคมต้องการ”
๑. เนื้อเรื่องสอดคล้องกับ
ควำมซื่อสัตย์ ควำมเสียสละ
ควำมอดทนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงก็ได้
๒. เรื่องรำวสมเหตุสมผล
อำจเป็นเรื่องในชีวิตจริง
หรือเรื่องตำมจินตนำกำรก็ได้
๓. ภำพประกอบสอดคล้อง
กับเรื่องรำว
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มีครบทั้ง ๓ ข้อ

มีข้อ ๑ และข้อ ๒

ไม่มีข้อ ๑

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชมรม : นักประดิษฐ์ตัวน้อย)
ระดับประถมศึกษา

เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. ชื่อกิจกรรม “ลองท�าดู...หนูท�าได้”
๒. สาระส�าคัญ
กำรประดิษฐ์สิ่งใด ๆ จ�ำเป็นต้องศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยเชื่อถือได้ เกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ วิธกี ำรประดิษฐ์ และกำรตรวจสอบคุณภำพ แล้วน�ำควำมรูน้ นั้ มำประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้สงิ่ ประดิษฐ์นนั้
มีคุณภำพเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑) บอกวิธีกำรศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ได้
๒) สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ได้
๓) ประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำได้
๔. สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อ ๔ ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ตัวชี้วัด ๔.๑ ตั้งใจเพียรพยำยำมในกำรศึกษำเล่ำเรียน
ตัวชี้วัด ๔.๒ แสวงหำควำมรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
๕. สาระการเรียนรู้
กำรประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำ
๖. กิจกรรม
ครั้งที่ ๑ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับแหล่งน�้ำเสีย
๒) นักเรียนสนทนำซักถำมเกี่ยวกับแหล่งน�้ำเสีย
๓) นักเรียนแบ่งกลุ่ม วำงแผนระดมควำมคิดวิธีท�ำน�้ำให้สะอำด โดยสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ เช่น ศึกษำค้นคว้ำโดยใช้อินเทอร์เน็ต สอบถำมผู้รู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น อ่ำนหนังสือ เอกสำร ต�ำรำ
สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
ครั้งที่ ๒ (๑ ชั่งโมง)
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปขั้นตอนวิธีกำรประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
และน�ำเสนอ
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ครั้งที่ ๓ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำตำมวิธีที่ได้ศึกษำ ทดลองใช้ และบันทึกผล
๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงำนประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓) นักเรียนจัดแสดงผลงำนประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำ
๗. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑) วีดิทัศน์เกี่ยวกับแหล่งน�้ำเสีย
๒) วัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำ ได้แก่ ภำชนะทรงกระบอก มีด กำว ฯลฯ
๓) วัสดุกรองน�้ำส�ำหรับประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำ ได้แก่ หินหยำบ หินก้อนเล็ก กรวด ทรำยหยำบ
ทรำยละเอียด ถ่ำนหุงข้ำวก้อนใหญ่และก้อนเล็กละเอียด ผงถ่ำน ส�ำลี ฯลฯ
๔) ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์
๕) ผู้รู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น
๘. การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑

พฤติกรรมระหว่ำง
ปฏิบัติกิจกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

๒

ผลงำนประดิษฐ์
เครื่องกรองน�้ำ

ตรวจผลงำนประดิษฐ์
เครื่องกรองน�้ำ

เกณฑ์กำรประเมินผลงำน ระดับพอใช้ขึ้นไป
ประดิษฐ์เครื่องกรองน�้ำ
ผ่ำน

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

เกณฑ์การประเมิน : การประดิษฐ์เครื่องกรองน�้า
รายการประเมิน
พฤติกรรมระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
๑. ศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้หลำกหลำย
๒. กระตือรือร้นในกำรปฏิบัติกิจกรรม
๓. ตั้งใจปฏิบัติงำนจนส�ำเร็จอย่ำงมีคุณภำพ
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ปรับปรุง

มีครบทั้ง ๓ ข้อ

มีข้อ ๑ และข้ออื่น ไม่มีข้อ ๑
อีก ๑ ข้อ

มีครบทั้ง ๓ ข้อ
ผลงานประดิษฐ์เครื่องกรองน�้า
๑. ผลกำรศึกษำค้นคว้ำถูกต้องสมบูรณ์
๒. บันทึกและสรุปผลกำรทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน
๓. เครื่องกรองน�้ำ กรองน�้ำได้สะอำด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

มีข้อ ๓ และข้ออื่น ไม่มีข้อ ๑
อีก ๑ ข้อ
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ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
ค่านิยม
ข้อที่

ตัวชี้วัด

เรื่อง

กิจกรรม

งำมอย่ำงไทย ครั้งที่ ๑ ศึกษำกรณีตัวอย่ำง
๑. มีความรัก ๑.๑ ส�ำนึก
ชาติ ศาสนา และภูมิใจ
เรื่อง ใครเสียมำรยำท
พระมหากษัตริย์ ในควำมเป็นไทย
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๒ ชมวีดิทัศน์
๕.๑ ปฏิบัติตน
มำรยำทไทย ของส�ำนักงำน
๕. รักษา
ตำมวัฒนธรรม
คณะกรรมกำรวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
แห่งชำติและฝกปฏิบัติ
ประเพณีไทย ประเพณีไทย
ด้วยควำม
(๑ ชั่วโมง)
อันงดงาม
ภำคภูมิใจ
ครั้งที่ ๓ แสดงบทบำท
สมมติเกี่ยวกับมำรยำทไทย
(๑ ชั่วโมง)

การวัดและประเมินผล
วิธีการ เครื่องมือ
- ตรวจใบ
กิจกรรม
กลุ่ม
- สังเกต
กำรท�ำงำน
กลุ่ม
- สังเกต
กำรแสดง
บทบำท
สมมติ

เวลา

- ใบกิจกรรม ๓
ชั่วโมง
กลุ่ม
- แบบ
สังเกต
กำรท�ำงำน
กลุ่ม
- แบบ
ประเมิน
กำรแสดง
บทบำท
สมมติ
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓

เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. ชื่อกิจกรรม “งามอย่างไทย”
๒. สาระส�าคัญ
มำรยำทไทย เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชำติ คนไทยพึงประพฤติปฏิบตั ติ น
ตำมมำรยำทไทยให้ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงภำคภูมิใจ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑) บอกควำมหมำยและควำมส�ำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยได้
๒) แสดงมำรยำทที่งดงำมแบบไทยได้ถูกต้อง
๔. สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อ ๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ตัวชี้วัด ๑.๑ ส�ำนึกและภูมิใจในควำมเป็นไทย
ข้อ ๕ รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม
ตัวชี้วัด ๕.๑ ปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยควำมภำคภูมิใจ
๕. สาระการเรียนรู้
๑) ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยที่งดงำม
๒) มำรยำทที่งดงำมแบบไทย
๓) ใช้ภำษำไทยและภำษำถิ่นในกำรสื่อสำร
๖. กิจกรรม
ครั้งที่ ๑ (๑ ชั่วโมง)
๑) ครู ส นทนำประกอบกำรซั ก ถำมนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ควำมหมำยและควำมส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรม
ประเพณีไทย
๒) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๗ คน เลือกประธำน เลขำนุกำร และผู้รำยงำน ตัวแทนกลุ่มรับ
กรณีตัวอย่ำง เรื่อง ใครเสียมำรยำท นักเรียนร่วมกันวิเครำะห์ วิจำรณ์จำกกรณีตัวอย่ำง เรื่อง ใครเสียมำรยำท
โดยตอบค�ำถำมในใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ใครเสียมำรยำท
๓) ตัวแทนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอควำมคิดเห็นกลุ่ม
๔) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปควำมส�ำคัญของกำรมีมำรยำท และสรุปเชื่อมโยงถึงกำรปฏิบัติตนต่อ
ศำสนิกชนอื่นในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข
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ครั้งที่ ๒ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนดูภำพข่ำวกำรแต่งกำยไปสถำนทีส่ ำ� คัญทำงศำสนำทีเ่ หมำะสมและไม่เหมำะสม แล้วร่วมกัน
แสดงควำมคิดเห็น
๒) ครูสนทนำประกอบกำรซักถำมเกี่ยวกับภำพแต่ละภำพ เช่น
- เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่ เพรำะเหตุใด
- กำรปฏิบัติให้ถูกต้อง ควรเป็นอย่ำงไร
๓) นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง มำรยำทไทย ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
๔) แบ่งกลุ่มนักเรียนตำมควำมเหมำะสม ฝกปฏิบัติมำรยำทไทย เช่น กำรกรำบ กำรไหว้ กำรแสดง
ควำมเคำรพ
๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติตนให้งำมอย่ำงไทย และกำรปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องเหมำะสมกับกำลเทศะ
๖) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับสลำกหัวข้อ เพื่อเตรียมตัวแสดงบทบำทสมมติในชั่วโมงต่อไป เช่น
- กำรไปท�ำบุญถวำยภัตตำหำรที่วัด
- กำรไปรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรำนต์
- กำรไปร่วมงำนศพ และกำรฟังสวดพระอภิธรรม
- กำรต้อนรับเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ที่มำบ้ำน
- กำรทักทำยผู้ใหญ่และครูในสถำนที่ต่ำง ๆ
ครั้งที่ ๓ (๑ ชั่วโมง)
๑) แต่ละกลุ่มแสดงบทบำทสมมติตำมหัวข้อที่จับสลำกได้ กลุ่มอื่นประเมินว่ำผู้แสดงแต่ละคน
แสดงบทบำทได้ถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร
๒) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปให้ได้ว่ำ “มำรยำทไทย เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชำติ คนไทยพึงประพฤติปฏิบัติตนตำมมำรยำทไทย ให้ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงภำคภูมิใจ”
๓) ครูแนะน�ำให้นักเรียนน�ำไปปฏิบัติในชีวิตจริง ให้เหมำะสมกับโอกำสและกำลเทศะ และครูสังเกต
พฤติกรรมกำรแสดงออกของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
๗. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑) กรณีตัวอย่ำง เรื่อง ใครเสียมำรยำท
๒) ใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ใครเสียมำรยำท
๓) ภำพข่ำว กำรแต่งกำยไปสถำนที่ส�ำคัญทำงศำสนำที่เหมำะสมและไม่เหมำะสม
๔) วีดิทัศน์ เรื่อง มำรยำทไทย ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
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๘. การวัดและประเมินผล
ที่

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

๑

พฤติกรรมระหว่ำงเรียน

สังเกตพฤติกรรม

๒

กำรแสดงบทบำทสมมติ

สังเกตกำรแสดงบทบำทสมมติ เกณฑ์กำรประเมิน
กำรแสดงบทบำทสมมติ

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน

เกณฑ์การประเมิน : การแสดงบทบาทสมมติ
รายการประเมิน
๑. แสดงมำรยำทได้เหมำะสมกับบุคคล
และกำลเทศะ
๒. บทบำทถูกต้องตำมสถำนกำรณ์
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ดี
ปฏิบัติได้ครบ
ทั้ง ๒ ข้อ
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ระดับคุณภาพ
พอใช้
ปฏิบัติข้อใด
ข้อหนึ่งได้

ปรับปรุง
ปฏิบัติไม่ได้
และหรือได้เพียง
บำงส่วน

กรณีตัวอย่าง เรื่อง ใครเสียมารยาท

โยธินเป็นหลำนชำยคนโตของคุณปูคุณย่ำ ซึ่งเป็นชำวประจวบคีรีขันธ์ พ่อของโยธินท�ำงำน
ที่ธนำคำรแห่งหนึ่งในกรุงเทพ แม่ของโยธินท�ำงำนที่เดียวกับพ่อ แม่พำโยธินไปโบสถ์ในคริสต์ศำสนำ
เป็นประจ�ำทุกวันอำทิตย์ คุณตำของโยธินเป็นศำสนำจำรย์ประจ�ำโบสถ์นั้น โยธินเรียนในโรงเรียน
รำษฎร์แห่งหนึ่งในคริสต์ศำสนนิกำย ปนี้โยธินอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปที่ ๓ พ่อบอกโยธินว่ำระหว่ำง
หยุดเทอมจะพำโยธินไปหำคุณปูค ณ
ุ ย่ำ จะมีกำรท�ำบุญฉลองอำยุครบ ๖๐ ป ของคุณปู ลูกหลำนจึงนัดกัน
จะไปร่วมเป็นเจ้ำภำพให้คุณปูในวันคล้ำยวันเกิดคุณปูปนี้ นับเป็นโอกำสดีที่จะได้มีส่วนแสดง
ควำมกตัญูกตเวทีในครั้งนี้ ทั้งยังจะได้พบญำติพี่น้องทั้งรุ่นรำวครำวเดียวกันและญำติผู้ใหญ่ นำน ๆ
พบกันทีจะได้รจู้ กั ว่ำเป็นญำติพนี่ อ้ งตระกูลเดียวกัน แต่ตำ่ งคนต่ำงต้องแยกย้ำยกันอยูต่ ำมควำมจ�ำเป็น
ในเรื่องอำชีพและกำรด�ำรงชีวิต โยธินมุ่งหวังว่ำจะไปขึ้นเขำช่องกระจกกับพี่ ๆ น้อง ๆ เขำเตรียมแผน
ไว้วำ่ จะซือ้ กล้วยไปให้ลงิ ก่อนขึน้ เขำ เป็นกำรให้ทำนหลังจำกท�ำบุญร่วมกับคุณปูแ ล้ว พ่อกับแม่บอกว่ำ
ต่อจำกนัน้ จะพำไปอ่ำวมะนำวและน�ำ้ ตกห้วยยำง ซึง่ เป็นวนอุทยำนแห่งหนึง่ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
แล้วจึงจะกลับกรุงเทพฯ
โยธินไปถึงประจวบคีรีขันธ์ ก่อนวันคล้ำยวันเกิดคุณปู ๑ วัน เขำรู้สึกว่ำ ครำวนี้บ้ำนคุณปู
ดูบรรยำกำศคึกคักมำก มีคนมำช่วยท�ำครัวมำกมำย คุณย่ำบอกโยธินว่ำ ต้องเตรียมอำหำรไว้เลีย้ งพระ
ตอนเช้ำ ๙ รูป และจัดของถวำยสังฆทำนอีก ๙ ที่ โยธินฟังแล้วนึกไม่ออกว่ำกำรเลี้ยงพระที่บ้ำน
เป็นอย่ำงไร และกำรถวำยสังฆทำนเป็นอย่ำงไร เคยเรียนรูจ้ ำกโรงเรียนว่ำ เป็นประเพณีกำรท�ำบุญของ
ชำวพุทธ แต่ไม่เคยได้เห็นหรือปฏิบตั เิ ลย เคยแต่ไปโบสถ์ ครำวนีม้ ำประจวบคีรขี นั ธ์ ได้เรียนจำกของจริง
วันงำน ทุกคนตื่นแต่เช้ำตรู่ โยธินรู้สึกตื่นเต้น เมื่อคุณย่ำมอบหมำยให้โยธินคอยรับพระ
และพำขึ้นไปนั่งที่อำสนะบนบ้ำน เขำชวนพี่ ๆ น้อง ๆ รุ่นรำวครำวเดียวกันไปยืนคอยรอพระ
อยูห่ น้ำบ้ำน คุณพ่อเป็นผูน้ ำ� รถไปรับพระมำ พอรถพระมำถึง โยธินตรงเข้ำไปเปดประตูรถ เมือ่ พระก้ำว
ออกมำจำกรถ แทนที่โยธินจะไหว้พระ เขำกลับค�ำนับและพูดว่ำ เชิญทำงนี้ขอรับ พอสิ้นเสียงพูด
มีเสียงหัวเรำะคิกคักจำกกลุ่มพี่ ๆ น้อง ๆ โยธินหันขวับไปทำงเสียงนั้น เขำนึกจะพูดหลำยอย่ำง
แต่ไม่พดู ได้แต่เดินน�ำพระขึน้ บ้ำนตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยงำนให้ทำ� ด้วยใบหน้ำค่อนข้ำงแดงและบึง้ ตึง

ที่มา : คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรคู่มือในกำรฝกอบรมนักเรียนในด้ำนวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษำ.
คู่มืออบรมวัฒนธรรมไทย ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, ๒๕๒๕.
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ใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ใครเสียมารยาท
เรือ่ ง...........................................................................ชัน้ มัธยมศึกษาปท…ี่ ...................……กลุม่ ที.่ .............……..
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑. .............................................................................................................
๒. .............................................................................................................
๓. .............................................................................................................
๔. .............................................................................................................
๕. .............................................................................................................
๖. .............................................................................................................
๗. .............................................................................................................
ค�าชี้แจง ให้สมำชิกในกลุ่มศึกษำกรณีตัวอย่ำง เรื่อง ใครเสียมำรยำท แล้วร่วมกันอภิปรำย สรุปตำมข้อที่ก�ำหนด
ลงในใบกิจกรรมกลุ่ม
๑. จำกกรณีตวั อย่ำง มีกำรกระท�ำใดบ้ำง ทัง้ ทีถ่ อื ปฏิบตั เิ ป็นวัฒนธรรมหรือประเพณี บอกให้ได้มำกทีส่ ดุ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. นักเรียนคิดว่ำอะไรเป็นสำเหตุให้เกิดกำรหัวเรำะ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. กลุ่มพี่ ๆ น้อง ๆ ของโยธินส่งเสียงหัวเรำะคิกคัก มีผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นอย่ำงไร
ผลดี
ผลเสีย
............................................................................ ............................................................................
............................................................................ ............................................................................
............................................................................ ............................................................................
๔. ถ้ำนักเรียนเป็นเด็กที่ยืนอยู่ด้วยในสถำนกำรณ์วันนั้น นักเรียนจะหัวเรำะหรือไม่ เพรำะเหตุใด
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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๕. กำรที่โยธินไม่พูด มีผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นอย่ำงไร
ผลดี
ผลเสีย
............................................................................ ............................................................................
............................................................................ ............................................................................
............................................................................ ............................................................................
............................................................................ ............................................................................
............................................................................ ............................................................................
............................................................................ ............................................................................
๖. ถ้ำนักเรียนเป็นกลุม่ พี่ ๆ น้อง ๆ ของโยธิน จะบอกกับโยธินเรือ่ งกำรแสดงควำมเคำรพพระสงฆ์อย่ำงไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖
ค่านิยม
ข้อที่
๑๒. ค�านึงถึง
ผลประโยชน์
ของส่วนรวม
และของชาติ
มากกว่า
ผลประโยชน์
ของตนเอง
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ตัวชี้วัด

เรื่อง

๑๒.๑ ปฏิบัติตน เพื่อส่วนรวม
โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์
ของส่วนรวม
และประเทศชำติ
๑๒.๒ เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษำ
ประโยชน์
ส่วนรวม

กิจกรรม

การวัดและประเมินผล
วิธีการ เครื่องมือ

แบบสังเกต
ครั้งที่ ๑ ศึกษำกรณีตัวอย่ำง สังเกต
กำรน�ำเสนอ กำรน�ำเสนอ
เรื่อง เชิดชูพระคุณครู
ผลงำน
Teachers (Full Version) : ผลงำน
หนังครู 7-Eleven Thailand
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๒ น�ำเสนอประวัติ
และผลงำนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลผู้เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๓ คิดกิจกรรมที่ท�ำ
ประโยชน์ให้กับโรงเรียน
หรือชุมชน
(๑ ชั่วโมง)
ครั้งที่ ๔ น�ำเสนอผลกำร
ปฏิบัติกิจกรรมที่ท�ำประโยชน์
ให้กับโรงเรียนหรือชุมชน
(๑ ชั่วโมง)
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เวลา
๔
ชั่วโมง

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖

เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. ชื่อกิจกรรม “เพื่อส่วนรวม”
๒. สาระส�าคัญ
กำรปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชำติ มำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้อง จะส่งผลให้สังคมเกิดควำมสงบสุข และประเทศชำติเจริญก้ำวหน้ำ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑) อธิบำยควำมส�ำคัญของกำรค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติ มำกกว่ำผลประโยชน์
ของตนเอง
๒) ยกตัวอย่ำงประวัติและผลงำนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
และประเทศชำติ
๓) เสนอแนวทำงกำรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
๔) ปฏิบัติและน�ำเสนอผลกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
๔. สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อ ๑๒ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติ มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง
ตัวชี้วัด ๑๒.๑ ปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชำติ
ตัวชี้วัด ๑๒.๒ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม
๕. สาระการเรียนรู้
๑) ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของจิตสำธำรณะ
๒) ประวัติและผลงำนผู้มีจิตสำธำรณะ
๓) กำรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
๖. กิจกรรม
ครั้งที่ ๑ (๑ ชั่วโมง)
๑) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๗ คน ศึกษำกรณีตัวอย่ำง เรื่อง เชิดชูพระคุณครู Teachers
(Full Version) : หนังครู 7-Eleven Thailand นักเรียนร่วมกันวิเครำะห์ วิจำรณ์จำกกรณีตัวอย่ำง
โดยตอบค�ำถำมในใบกิจกรรมที่ ๑
๒) ตัวแทนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอควำมคิดเห็นของกลุ่ม
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๓) นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปควำมส�ำคัญของกำรค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชำติ
มำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน
๔) แต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำประวัติและผลงำนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชำติ เพื่อน�ำเสนอในชั่วโมงต่อไป
ครั้งที่ ๒ (๑ ชั่วโมง)
๑) แต่ละกลุ่มน�ำเสนอประวัติและผลงำนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชำติ และจัดปำยนิเทศ
๒) นักเรียนร่วมแสดงควำมรู้สึก และสรุปข้อคิดที่ได้จำกฟังกำรน�ำเสนอของกลุ่มเพื่อน
๓) นั ก เรี ย นร่ ว มกั น เสนอกิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวมที่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ำมศั ก ยภำพ
ของนักเรียน
ครั้งที่ ๓ (๑ ชั่วโมง)
๑) แต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมที่ท�ำประโยชน์ให้กับโรงเรียนหรือชุมชน แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ ๒
และส่งตัวแทนน�ำเสนอผลงำน
๒) ครูและนักเรียนพิจำรณำกิจกรรมของแต่ละกลุม่ ว่ำสำมำรถปฏิบตั ไิ ด้จริง และเกิดประโยชน์ตอ่ โรงเรียน
หรือชุมชนหรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข
๓) ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น ก� ำ หนดระยะเวลำกำรปฏิ บั ติ กิ จ กรรมและกำรน� ำ เสนอผลงำน
กำรปฏิบัติกิจกรรม
๔) แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด แล้วบันทึกในใบกิจกรรมที่ ๓
ครั้งที่ ๔ (๑ ชั่วโมง)
๑) แต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมใบกิจกรรมที่ ๓
๒) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมในภำพรวมเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศชำติอย่ำงไร
๗. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑) กรณีตัวอย่ำง เรื่อง เชิดชูพระคุณครู Teachers (Full Version) : หนังครู 7-Eleven Thailand
๒) ใบกิจกรรมที่ ๑-๓
๓) อินเทอร์เน็ต
๔) ห้องสมุดโรงเรียน
๕) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
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๘. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการ

สังเกตกำรน�ำเสนอ
เนื้อหาสาระในการน�าเสนอผลงาน
ผลงำน
๑. กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำง เรื่อง
เชิดชูพระคุณครู Teachers
(Full Version) : หนังครู 7-Eleven
Thailand
๒. กำรน�ำเสนอประวัติและผลงำน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวมและประเทศชำติ
๓. กำรคิดกิจกรรมที่ท�ำประโยชน์ให้กับ
โรงเรียนหรือชุมชน
๔. กำรน�ำเสนอผลกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ท�ำ
ประโยชน์ให้กับโรงเรียนหรือชุมชน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบสังเกตกำรน�ำเสนอ
ผลงำน

ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่ำน
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เกณฑ์การประเมิน : การน�าเสนอผลงาน
รายการประเมิน
การศึกษากรณีตัวอย่าง เรื่อง
เชิดชูพระคุณครู Teachers
(Full Version) : หนังครู
7-Eleven Thailand

98

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี
ตอบค�ำถำมตรงประเด็น
ชัดเจน สมเหตุสมผล
อย่ำงน้อย ๓ เหตุกำรณ์

ตอบค�ำถำมตรงประเด็น
ชัดเจน สมเหตุสมผล
อย่ำงน้อย ๒ เหตุกำรณ์

ปรับปรุง
- ตอบค�ำถำมไม่ตรง
ประเด็น หรือ
- ตอบค�ำถำมตรงประเด็น
ชัดเจน สมเหตุสมผล
ได้เพียง ๑ เหตุกำรณ์

การน�าเสนอประวัติและผลงาน - น�ำเสนอได้ครอบคลุม - น�ำเสนอได้ครอบคลุม
ทั้งประวัติและผลงำน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ทั้งประวัติและผลงำน
- ผลงำนชี้ชัดว่ำเป็น
- ผลงำนชี้ชัดว่ำเป็น
ผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตน
กำรท�ำประโยชน์
กำรท�ำประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
เพือ่ ส่วนรวมหรือ
เพือ่ ส่วนรวมหรือ
และประเทศชำติ
ประเทศชำติ โดยไม่หวัง ประเทศชำติ
ผลตอบแทน

- น�ำเสนอได้ครอบคลุม
ทั้งประวัติและผลงำน
แต่ผลงำนไม่ชี้ชัดว่ำ
เป็นกำรท�ำประโยชน์
เพื่อส่วนรวมหรือ
ประเทศชำติ หรือ
- น�ำเสนอไม่ครอบคลุม
ทั้งประวัติและผลงำน

การคิดกิจกรรมที่ท�าประโยชน์ ท�ำได้ครบทั้ง ๓ ประเด็น
ให้กับโรงเรียนหรือชุมชน
๑. กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมหรือประเทศชำติ
๒. ระบุเหตุผลในกำรท�ำได้
อย่ำงสมเหตุสมผล
๓. เป็นกิจกรรมที่สำมำรถ
น�ำไปปฏิบัติได้จริง

ท�ำได้ในประเด็นที่ ๑
และ ๓

- ท�ำได้ประเด็นที่ ๑
เพียงประเด็นเดียว หรือ
- ท�ำได้ประเด็นที่ ๑
และ ๒ หรือ
- ท�ำได้เพียงประเด็นที่ ๒
และ ๓ หรือ
- ท�ำไม่ได้ทุกประเด็น

ปฏิบัติได้ครบ
การน�าเสนอผลการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ท�าประโยชน์ให้กับ ทั้ง ๓ ประเด็น
โรงเรียนหรือชุมชน
๑. ปฏิบัติตำมขั้นตอน
ระยะเวลำ สถำนที่ที่ก�ำหนด
หรือมีกำรปรับเปลี่ยนขั้นตอน
ระยะเวลำ สถำนที่ที่ก�ำหนด
เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนได้
ส�ำเร็จ โดยระบุเหตุผล
ควำมจ�ำเป็น
๒. ผลงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
๓. งำนเสร็จทันเวลำน�ำเสนอ

- ปฏิบัติประเด็นที่ ๑
กับ ๒ ได้ หรือ
- ปฏิบัติประเด็นที่ ๒
กับ ๓ ได้

- ปฏิบัติได้เพียง ๑ ประเด็น
หรือ
- ปฏิบัติประเด็นที่ ๑
กับ ๓ ได้ หรือ
- ปฏิบัติไม่ได้ หรือ
- ไม่ปฏิบัติ
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ใบกิจกรรมที่ ๑
เรือ่ ง.........................................................................................................ชัน้ มัธยมศึกษาปท.ี่ ...................………
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑. ................................................................................
๒. ................................................................................
๓. ................................................................................
๔. ................................................................................
๕. ................................................................................

เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................

ประธำน
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
เลขำนุกำร

ค�าชี้แจง ให้แต่ละกลุม่ ศึกษำกรณีตวั อย่ำง เรือ่ ง เชิดชูพระคุณครู Teachers (Full Version) : หนังครู 7-Eleven
Thailand แล้วร่วมกันอภิปรำย สรุปตำมประเด็นที่ก�ำหนด
๑. เหตุกำรณ์ใดบ้ำง ที่สะท้อนกำรค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. กำรกระท�ำของครูในเหตุกำรณ์ตำมข้อ ๑ มีคุณค่ำต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวมอย่ำงไรบ้ำง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. ตำมเหตุกำรณ์ในข้อ ๑ ถ้ำครูปฏิบัติตรงกันข้ำม นักเรียนคิดว่ำจะเกิดอะไรขึ้น
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ ๒
เรือ่ ง.........................................................................................................ชัน้ มัธยมศึกษาปท.ี่ ...................………
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑. ................................................................................
๒. ................................................................................
๓. ................................................................................
๔. ................................................................................
๕. ................................................................................

เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................

ประธำน
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
เลขำนุกำร

ค�าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกรำยละเอียดของกิจกรรม
๑. ควำมเป็นมำ (ท�ำไมจึงเลือกท�ำกิจกรรมนี้)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม (ท�ำเพื่ออะไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. สถำนที่ และก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินกำร (ท�ำที่ไหน เมื่อไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรม (จะท�ำอย่ำงไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม (นักเรียนคิดว่ำใครบ้ำงที่จะได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมนี้
และได้ประโยชน์อย่ำงไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ ๓
เรือ่ ง.........................................................................................................ชัน้ มัธยมศึกษาปท.ี่ ...................………
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑. ................................................................................
๒. ................................................................................
๓. ................................................................................
๔. ................................................................................
๕. ................................................................................

เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................
เลขที่.......................

ประธำน
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
เลขำนุกำร

ค�าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกรำยละเอียดของกำรปฏิบัติกิจกรรม
๑. ควำมเป็นมำ (ท�ำไมจึงเลือกท�ำกิจกรรมนี้)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม (ท�ำเพื่ออะไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. สถำนที่ และระยะเวลำด�ำเนินกำร (ท�ำที่ไหน เมื่อไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรม (ได้ท�ำอย่ำงไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕. สรุปผล (ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่ำงไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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๖. ประเมินผล (ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือไม่)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๗. ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จำกกำรปฏิบตั กิ จิ กรรม (ใครบ้ำงทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จำกกิจกรรมนี้ และได้ประโยชน์
อย่ำงไร)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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แนวทางที่ ๓ สอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของสถานศึกษา
กำรพัฒนำและประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวัน
ของสถำนศึกษำ อำจด�ำเนินกำรได้ดังนี้
๑. วิเครำะห์กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ�ำวันของสถำนศึกษำว่ำสอดคล้องหรือสำมำรถสอดแทรกกับ
ค่ำนิยมใดได้บ้ำง แล้วจัดท�ำตำรำงวิเครำะห์กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ�ำวันของสถำนศึกษำ กับค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประกำร (ตัวอย่ำงตำรำงหน้ำ ๑๐๔)
๒. วิเครำะห์พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียนจำกกิจกรรมที่สอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวันของ
สถำนศึกษำว่ำสอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก ตัวชีว้ ดั และตัวอย่ำงพฤติกรรมข้อใด (ตัวอย่ำงตำรำงหน้ำ ๑๐๕-๑๐๖)
๓. ประเมินผลค่ำนิยมโดยด�ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ�ำวัน แล้วรวบรวมผลกำรประเมิน
ที่ได้น�ำไปสรุปเมื่อสิ้นภำคเรียน

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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ตัวอย่าง
ตารางวิเคราะห์กิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจ�าวันของสถานศึกษา กับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ที่

กิจกรรม

๑

๑ กิจกรรม ๕ ส. (แบ่งกลุ่ม)
- ท�ำควำมสะอำดโรงเรียน/
ห้องเรียน/บริเวณโรงเรียน

๒

๔



๒ แสดงควำมเคำรพพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูอำจำรย์
๓ กิจกรรมหน้ำเสำธง
- เข้ำแถว ร้องเพลงชำติ
เคำรพธงชำติ
- น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
- ออกก�ำลังกำย
ฯลฯ

๓

ค่านิยมหลัก ข้อที่
๕ ๖ ๗ ๘

 










 

๔ กิจกรรมระหว่ำงเรียน
- เดินแถวเปลี่ยนห้องเรียน
- จัดเรียงรองเท้ำ กระเปำ
ฯลฯ
๕ กิจกรรมช่วงพักกลำงวัน
- พี่ดูแลน้องรับประทำน
อำหำรกลำงวัน
- แปรงฟันหลังรับประทำนอำหำร
- เข้ำแถวซื้ออำหำร
- ซ้อมดนตรี เล่นกีฬำ
ฯลฯ

 






๗ โครงงำนคุณธรรม


 
 


๘ สวนเศรษฐกิจพอเพียง
๙ กิจกรรมเสียงตำมสำย
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๖ ธนำคำรโรงเรียน

๑๐ กิจกรรมหลังเลิกเรียน
- สวดมนต์
- เข้ำแถวเดินกลับบ้ำน
- สำรวัตรนักเรียน
ฯลฯ

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
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ตัวอย่าง
พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียนจากกิจกรรมที่สอดแทรกในกิจวัตรประจ�าวันของสถานศึกษา
ที่

กิจกรรม

๑ กิจกรรม ๕ ส.
(สะสำง สะดวก สะอำด
สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย)

พฤติกรรมที่แสดงออก
๑.๑ ท�ำควำมสะอำดโตะ เก้ำอี้ของตนเอง
๑.๒ ท�ำควำมสะอำดห้องเรียน
๑.๓ ร่วมมือในกำรท�ำงำนในเขตบริกำรที่รับผิดชอบ
๑.๔ ใช้เหตุผลในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสินใจ
ในกำรปฏิบัติงำน
๑.๕ ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของห้องเรียน
โรงเรียน

๒ แสดงควำมเคำรพต่อพ่อแม่ ๒.๑ แสดงควำมเคำรพพ่อแม่ ครูอำจำรย์ เช่น กำรไหว้
กำรกรำบ กำรกล่ำวขอบคุณ เป็นต้น
ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์

ค่านิยมหลักฯ ข้อที่
๒ (๒.๒.๒)
๒ (๒.๒.๒)
๒ (๒.๒.๖, ๒.๔.๑)
๗ (๗.๒.๓)
๗ (๗.๒.๔)
๘ (๘.๑.๑)
๓ (๓.๑.๓)
๕ (๕.๑.๑)
๘ (๘.๓.๑)

๓ กิจกรรมหน้ำเสำธง

๓.๑ เข้ำแถว ร้องเพลงชำติ เคำรพธงชำติ
๑ (๑.๑.๑)
๓.๒ สวดมนต์ หรือท�ำพิธีกรรมทำงศำสนำ นั่งสมำธิ
๑ (๑.๒.๒, ๑.๒.๓ )
แผ่เมตตำ
๓.๓ ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของโรงเรียน เชื่อฟังหัวหน้ำชั้น ครู
๗ (๗.๒.๑)
๘ (๘.๓.๑)
๓.๔ น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง นักเรียนไหว้ครู ครูรับไหว้
นักเรียน
๕ (๕.๓.๒)
๓.๕ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน อ่ำนข่ำว ภำษำไทยวันละค�ำ
ยกย่อง ชมเชย นักเรียนที่ท�ำควำมดี ประชำสัมพันธ์
เรื่องต่ำง ๆ ฯลฯ
๑๑ (๑๑.๑.๓)
๓.๖ ออกก�ำลังกำย

๔ กิจกรรมระหว่ำงเรียน

๔.๑ เดินแถวเปลี่ยนห้องเรียน
๔.๒ เข้ำห้องเรียนตรงเวลำ
๔.๓ จัดเรียงรองเท้ำ กระเปำก่อนเข้ำห้องเรียน

๘ (๘.๑.๑)
๘ (๘.๑.๒)
๘ (๘.๑.๑)

๕ กิจกรรมช่วงพักกลำงวัน

๕.๑ เข้ำแถวรับถำดอำหำร หรือซื้ออำหำร
ตำมล�ำดับก่อน-หลัง
๕.๒ พี่ดูแลน้องรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๕.๓ แปรงฟันหลังรับประทำนอำหำร
๕.๔ ซ้อมดนตรี เล่นกีฬำ

๘ (๘.๑.๑)
๒ (๒.๒.๔, ๒.๒.๖)
๘ (๘.๑.๑)
๑ (๑.๑.๖)

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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ที่

กิจกรรม

พฤติกรรมที่แสดงออก

ค่านิยมหลักฯ ข้อที่

๖ ธนำคำรโรงเรียน

๖.๑ เป็นเจ้ำหน้ำที่ในธนำคำรโรงเรียน
๖.๒ เป็นสมำชิกเก็บออมและฝำกเงินกับธนำคำรโรงเรียน
๖.๓ มีวินัยในกำรเก็บเงิน ออมเงิน

๒ (๒.๒.๔)
๑๐ (๑๐.๑.๑)
๑๐ (๑๐.๑.๑)

๗ โครงงำนคุณธรรม

๗.๑ ท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ รู้จักคิด
๗.๒ ท�ำงำนตำมขั้นตอนได้อย่ำงเป็นระบบ
๗.๓ ท�ำงำนจนส�ำเร็จ โดยยึดหลักธรรมของศำสนำ
มำใช้แก้ปัญหำ
๗.๔ น�ำผลควำมส�ำเร็จของโครงงำนคุณธรรมมำประยุกต์
ใช้ในกำรด�ำรงชีวิต

๙ (๙.๑.๑)
๙ (๙.๑.๒)
๒ (๒.๓.๑)

๘ สวนเศรษฐกิจพอเพียง

๙ กิจกรรมเสียงตำมสำย

๘.๑ มีวินัยในตนเองในกำรปฏิบัติงำนให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จ เช่น กำรปลูกพืชผักสวนครัว
กำรเลี้ยงปลำ เป็นต้น
๘.๒ น�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
อย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตน
๘.๓ ท�ำงำนร่วมกันเพื่อให้งำนเสร็จลุล่วงไปด้วยดี
๙.๑ ท�ำงำนเพื่อส่วนรวม เสียสละเพื่อคนอื่น
๙.๒ หำข้อมูลควำมรู้เพิ่มเติมเพื่อถ่ำยทอดให้เพื่อน ๆ ทรำบ
๙.๓ น�ำข่ำวสำรควำมรู้ที่ดีมีประโยชน์เผยแพร่ต่อผู้อื่น
๙.๔ น�ำเสนอข่ำวสำรข้อมูลต่ำง ๆ โดยยึดหลักให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มำกกว่ำส่วนตน

๑๐ กิจกรรมหลังเลิกเรียน

๑๐.๑ สวดมนต์หลังเลิกเรียน
๑๐.๒ เข้ำแถวเดินกลับบ้ำน

๑๐ (๑๐.๒.๓,
๑๐.๓.๒)
๘ (๘.๑.๑, ๘.๑.๒)
๑๐ (๑๐.๑.๒,
๑๐.๒.๓, ๑๐.๓.๑)
๗ (๗.๒.๒, ๗.๒.๓)
๑๒ (๑๒.๒.๑)
๒ (๒.๒.๔),
๑๒ (๑๒.๒.๑)
๔ (๔.๒.๑, ๔.๒.๒)
๖ (๖.๓.๑)
๑๒ (๑๒.๑.๑,
๑๒.๒.๑)
๑ (๑.๒.๓)
๘ (๘.๑.๑)

หมายเหตุ หำกสถำนศึกษำใดมีกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ�ำวันนอกเหนือจำกตัวอย่ำงนี้ก็สำมำรถเพิ่มเติม
พฤติกรรมที่สังเกตได้ตำมบริบทของตนเอง
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ตัวอย่าง
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดจากกิจกรรมกิจวัตรประจ�าวันของสถานศึกษา
(กิจกรรม ๕ ส.)
ชือ่ -สกุลนักเรียน...........................................เลขที.่ ..........ชัน้ .................ภาคเรียน...........ปการศึกษา.................
ค�าชี้แจง ให้ท�ำเครื่องหมำย  ตรงพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกเป็นประจ�ำจนเป็นนิสัยในแต่ละเดือน
กิจกรรม/พฤติกรรมที่แสดงออก

ครั้งที่/เดือนที่สังเกต
๑/พ.ค. ๒/มิ.ย. ๓/ก.ค. ๔/ส.ค. ๕/ก.ย.

รวม

กิจกรรม ๕ ส.
๑.๑ ท�ำควำมสะอำดโตะ เก้ำอี้ของตนเอง
๑.๒ ท�ำควำมสะอำดห้องเรียน
๑.๓ ร่วมมือในกำรท�ำงำนในเขตบริกำรที่รับผิดชอบ
๑.๔ ใช้เหตุผลในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสินใจ
ในกำรปฏิบัติงำน
๑.๕ ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของห้องเรียน
โรงเรียน

ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(................................................)
ต�ำแหน่ง...............................................
หมายเหตุ แบบบันทึกกำรสังเกตพฤติกรรมจำกกิจกรรมกิจวัตรประจ�ำวันของสถำนศึกษำ เป็นเพียงตัวอย่ำง
ของกำรสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรม ๕ ส. เท่ำนั้น หำกสถำนศึกษำใดมีกิจกรรมหลำยกิจกรรม
ก็สำมำรถเพิ่มเติมรำยกำรพฤติกรรมที่แสดงออกได้ตำมลักษณะกิจกรรม
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ตัวอย่าง
แบบบันทึกกิจวัตรประจ�าวัน “ฉันท�าได้”
ชื่อ-สกุลนักเรียน.......................................................................ชั้น........................................เลขที่..................
ค�าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเล่ำสิ่งที่ได้ปฏิบัติจริงตำมข้อค�ำถำมต่อไปนี้
๑. นักเรียนช่วยเหลือครอบครัวท�ำงำนอะไรบ้ำงในระหว่ำงอยู่ที่บ้ำน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. นักเรียนท�ำควำมดีกับผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นอะไรบ้ำง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. สภำพท้องถิ่นของนักเรียน มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๔. ข่ำวเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองที่น่ำสนใจมำกที่สุดในขณะนี้คือข่ำวอะไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕. ข่ำวต่ำงประเทศในช่วงนี้ที่นักเรียนคิดว่ำมีควำมส�ำคัญต่อโลกของเรำคือข่ำวอะไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................นักเรียน
(............................................)
วันที่.............................................
หมายเหตุ
๑. จุดมุ่งหมำยของค�ำถำม
ข้อ ๑ ต้องกำรให้นักเรียนมีควำมกตัญู รู้คุณ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ท�ำงำนบ้ำน ท�ำควำมดี ทุกวัน
ข้อ ๒ ต้องกำรให้นักเรียนเป็นคนดีมีเมตตำ ช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ ๓ ต้องกำรให้นักเรียนใฝหำควำมรู้ สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเรำ
ข้อ ๔ ต้องกำรให้นักเรียนรู้จักค้นคว้ำ เพื่ออยู่ในสังคมและปรับตัวได้อย่ำงมีควำมสุข
ข้อ ๕ ต้องกำรให้นักเรียนปรับตนเองได้ รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. อำจจะเปลี่ยนแปลงเป็นรำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน ตำมควำมเหมำะสม
๓. ครูพิจำรณำคัดเลือกข้อเขียนของนักเรียนเพื่อน�ำเสนอในกิจกรรมหน้ำเสำธงหรือกิจกรรมโฮมรูม
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แนวทางที่ ๔ จัดทําโครงการเพื่อปลูกฝงและพัฒนาคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
การพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยจัดท�าโครงการเพื่อปลูกฝง
และพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อาจด�าเนินการได้ ๒ ลักษณะ
ลักษณะที่ ๑ สอดแทรกกำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักในโครงกำรทีส่ ถำนศึกษำด�ำเนินกำรอยูแ่ ล้ว
ด�ำเนินกำรดังนี้
๑. วิเครำะห์โครงกำรทีส่ ถำนศึกษำด�ำเนินกำรอยูแ่ ล้วว่ำสอดคล้อง หรือสำมำรถสอดแทรกค่ำนิยมหลัก
ข้อใดได้บ้ำง แล้วจัดท�ำตำรำงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของโครงกำรกับค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๒. กรณี ที่ ต ้ อ งกำรสอดแทรกค่ ำ นิ ย มหลั ก เพิ่ ม เติ ม ควรปรั บ กิ จ กรรมในโครงกำรให้ สั ม พั น ธ์ กั บ
ค่ำนิยมหลักที่ต้องกำรเพิ่มเติม
๓. ด�ำเนินงำนตำมโครงกำรและประเมินผลค่ำนิยมหลัก แล้วรวบรวมผลกำรประเมินที่ได้น�ำไปสรุป
เมื่อสิ้นภำคเรียน
ลักษณะที่ ๒ จัดท�ำโครงกำรใหม่ เพื่อปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักโดยเฉพำะ ด�ำเนินกำรดังนี้
๑. วิเครำะห์วำ่ ค่ำนิยมหลักข้อใดทีต่ อ้ งกำรปลูกฝังและพัฒนำเพิม่ เติม จัดท�ำโครงกำรทีจ่ ะปลูกฝังพัฒนำ
ค่ำนิยมหลักข้อนั้นโดยเฉพำะ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ก�ำหนดจะต้องสำมำรถปลูกฝังและพัฒนำให้เกิดค่ำนิยมหลัก
ข้อนั้นได้อย่ำงชัดเจน
๒. ด�ำเนินงำนตำมโครงกำรและประเมินผลค่ำนิยมหลัก แล้วรวบรวมผลกำรประเมินที่ได้น�ำไปสรุป
เมื่อสิ้นภำคเรียน
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ตัวอย่าง
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ที่

ชื่อโครงการ

๑ วันส�ำคัญ เทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๓ ย้อนอดีตกรุงศรี
๔ ค่ำยพุทธบุตร
๕ รักกำรอ่ำน สำนสู่ฝัน
๖ รักษ์ภำษำไทย
๗ มือใหม่หัดค้ำ
๘ ค่ำยยุวชนรณรงค์รักษ์โลก
กู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม
๙ ช่วยด้วยใจ ให้ด้วยรัก
๑๐ ค่ำยพักแรมลูกเสือและยุวกำชำด
๑๑ เด็กไทยรู้คิด มีจิตสำธำรณะ
๑๒ ท่องไปในโลกกว้ำง
๑๓ พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ
๑๔ ท่องไปในชุมชน
๑๕ สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
๑๖ สร้ำงศิลปหรรษำ ท่องหำควำมรู้
ควบคู่วินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๑๗ English Camp
๑๘ ส่งเสริมภูมิปัญญำในท้องถิ่น
๑๙ วัยใสใส่ใจควำมเป็นไทย
๒๐ หน่วยกระท�ำควำมดี
๒๑ ส่งเสริมประชำธิปไตย
และเสริมสร้ำงวินัยนักเรียน
๒๒ น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓ ภูมิปัญญำไทยบนพื้นฐำน
เศรษฐกิจพอเพียง
๒๔ ออมวันละน้อย ตำมรอยสมเด็จพ่อ
สำนต่อเศรษฐกิจพอเพียง
๒๕ ว่ำยสวย ช่วยเป็น เล่นปลอดภัย
รวม
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๑

๕

๖

๔

๓

๔

ตัวอย่าง
โครงการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
โครงการรักการอ่าน สานสู่ฝน

๑. หลักการและเหตุผล
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักกำรอ่ำน เป็นกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดควำมสนใจทีจ่ ะอ่ำน
เห็นควำมส�ำคัญของกำรอ่ำน เกิดควำมเพลิดเพลินในกำรอ่ำน เกิดควำมมุง่ มัน่ ทีจ่ ะอ่ำน และอ่ำนจนเป็นนิสยั ทัง้ นี้
กำรอ่ำนหนังสือเป็นทักษะส�ำคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน เพรำะกำรอ่ำนหนังสือจะพัฒนำคุณภำพชีวิตได้
เป็นอย่ำงดียิ่ง จะสร้ำงควำมรู้ อำรมณ์ จินตนำกำร และควำมเพลิดเพลินแก่ผู้อ่ำน กำรที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะ
กำรอ่ำน จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคคลหลำยฝำย ทั้งครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ดังนั้น กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในโรงเรียน ครูควรออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ
มี ค วำมกระตื อ รื อ ร้ น ในกำรอ่ ำ น รู ้ จั ก ตั้ ง ค� ำ ถำมเมื่ อ เกิ ด ควำมสงสั ย มี ก ำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ เพื่ อ น
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ตลอดจนมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรอ่ำนของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนให้เหมำะสมกับวัย และควำมสำมำรถของผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้น
๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับควำมมีวินัยในตนเอง และใฝเรียนรู้
๒.๓ เพือ่ เป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักด้ำนกำรใฝหำควำมรู้ หมัน่ ศึกษำเล่ำเรียนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

111

๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับกำรส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน
๒) ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ควำมมีวินัย
ในตนเอง” และ “ใฝเรียนรู้”
๓) ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับกำรพัฒนำและปลูกฝังค่ำนิยมหลัก “กำรใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำ
เล่ำเรียน ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม”
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน มีวินัยในตนเอง
๒) ผู้เรียนใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียน
๔. การจัดกิจกรรม
๔.๑ ครูชี้แจงจุดประสงค์ และมำรยำทที่ดีในกำรอ่ำน กำรฟัง กำรพูด และกำรเขียน ควำมมีวินัย
ในตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ในกำรสืบค้นข้อมูลและ
กำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ กำรตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติกิจกรรม
๔.๒ ผู้เรียนเลือกอ่ำนบทควำมที่ตนเองสนใจหรือชื่นชอบจำกหนังสือ เอกสำร วำรสำร หนังสือพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น
๑) มุมประสบกำรณ์ของห้องเรียน
๒) ห้องสมุดโรงเรียน/ชุมชน
๓) ห้องสมุดประชำชน
๔) อินเทอร์เน็ต
๔.๓ ผู้เรียนสรุปประเด็น ข้อเท็จจริง แสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำนในรูปของกำรเขียนหรือ
ผังควำมคิด พร้อมกับตั้งประเด็นค�ำถำมจำกเรื่องรำวที่อ่ำน เพื่อน�ำไปซักถำมและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ
๔.๔ ผู้เรียนน�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสรุปข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยกำรซักถำมและกำรตอบค�ำถำมของเพื่อน หรือกำรตั้งค�ำถำมให้เพื่อนตอบ
ครูเป็นผู้คอยกระตุ้นหรือชี้แนะ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
๔.๕ ผู ้ เรี ย นน� ำ เสนอข้ อ มู ล ในรู ป กำรเขี ย นเป็ น ควำมเรี ย ง หรื อ แผ่ น พั บ หรื อ ผั ง ควำมคิ ด ฯลฯ
โดยมีประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
๑) ชื่อเรื่องที่อ่ำน
๒) ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่ได้จำกกำรอ่ำน
๓) สรุปข้อคิดเห็นด้วยกำรอธิบำยเชิงเปรียบเทียบ และระบุเหตุผลประกอบ
๔) ระบุข้อคิดเห็นที่ได้จำกเรื่องที่อ่ำน ซึ่งสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
๔.๖ ผูเ้ รียนเล่ำเรือ่ งทีอ่ ำ่ นโดยสรุป ตัง้ ประเด็นค�ำถำม ตอบข้อซักถำมเพือ่ นนักเรียนชัน้ ต่ำง ๆ ช่วงกิจกรรม
หน้ำเสำธง หรือกิจกรรมเสียงตำมสำยของโรงเรียน
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๕. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัย
รักกำรอ่ำน

ตรวจบันทึกกำรอ่ำน

แบบบันทึกกำรสังเกตนิสัยรักกำรอ่ำน
พร้อมเกณฑ์กำรประเมินนิสัยรักกำรอ่ำน

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย
ในตนเอง

สังเกตพฤติกรรมกำรมีวินัย
ในตนเอง

แบบบันทึกกำรสังเกตกำรมีวินัย
ในตนเอง พร้อมเกณฑ์กำรประเมิน
กำรมีวินัยในตนเอง

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ใฝหำควำมรู้
หมั่นศึกษำเล่ำเรียน

สังเกตพฤติกรรมกำรใฝหำควำมรู้
หมั่นศึกษำเล่ำเรียน

แบบบันทึกกำรสังเกตกำรใฝหำควำมรู้
หมั่นศึกษำเล่ำเรียน พร้อมเกณฑ์
กำรประเมินกำรใฝหำควำมรู้
และหมั่นศึกษำเล่ำเรียน

เกณฑ์การประเมิน : นิสัยรักการอ่าน และการมีวินัยในตนเอง
รายการประเมิน
นิสัยรักกำรอ่ำน

ดี
อ่ำน และบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน
เฉลี่ยมำกกว่ำ
๓ เรื่อง ต่อเดือน

ปฏิบัติได้ครบ
กำรมีวินัยในตนเอง
๓ รำยกำร
๑. ปฏิบัติตำมข้อตกลงระหว่ำงครูกับนักเรียน
๒. ปฏิบัติตำมระเบียบกำรใช้ห้องสมุด/
ห้องคอมพิวเตอร์
๓. ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยส�ำเร็จตำมเวลำที่ก�ำหนด

ระดับคุณภาพ
พอใช้
อ่ำน และบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน
เฉลี่ย ๒-๓ เรื่อง
ต่อเดือน
ปฏิบัติได้
๒ รำยกำร

ปรับปรุง
อ่ำน และบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน
เฉลี่ยน้อยกว่ำ
๒ เรื่อง ต่อเดือน
ปฏิบัติได้เพียง
๑ รำยกำร
หรือปฏิบัติไม่ได้เลย

หมายเหตุ ตำมตัวอย่ำงนีจ้ ดั ระดับคุณภำพเป็น ๓ ระดับ หำกสถำนศึกษำต้องกำรน�ำไปใช้ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรฯ ก็สำมำรถปรับเป็น ๔ ระดับได้
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เกณฑ์การประเมิน : การใฝหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
รายการประเมิน
กำรใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียน
๑. สนใจ ตั้งใจเรียน
๒. ซักถำมเมื่อเกิดควำมสงสัยจนเข้ำใจกระจ่ำง
๓. ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
๔. ปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนของตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
๕. กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
๖. แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยวิธีต่ำง ๆ
๗. ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
ในโรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิ่น
๘. สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น
อินเทอร์เน็ต สอบถำมผู้รู้ อ่ำนหนังสือ ข่ำว เป็นต้น

ดี
ปฏิบัติได้
๗-๘ รำยกำร

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ปฏิบัติได้
๔-๖ รำยกำร

ปรับปรุง
ปฏิบัติได้
๐-๓ รำยกำร

หมายเหตุ ตำมตัวอย่ำงนีจ้ ดั ระดับคุณภำพเป็น ๓ ระดับ หำกสถำนศึกษำต้องกำรน�ำไปใช้ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรฯ ก็สำมำรถปรับเป็น ๔ ระดับได้
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ โรงเรียนมีรูปแบบกำรปลูกฝังและพัฒนำนิสัยรักกำรอ่ำนที่เหมำะสมกับวัย และควำมสำมำรถ
ของผู้เรียน
๖.๒ ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน มีวินัยในตนเอง และใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียน
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แบบบันทึกการสังเกตนิสัยรักการอ่าน
ชั้น..........................................ภาคเรียนที่............................ปการศึกษา.......................
ค�าชี้แจง สังเกตพฤติกรรมกำรอ่ำนของผู้เรียน แล้วกรอกจ�ำนวนเรื่องที่ผู้เรียนอ่ำนและมีกำรบันทึกกำรอ่ำน
ในแต่ละเดือน
เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

จ�านวนเรื่องที่อ่าน และมีการบันทึกการอ่าน

รวม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. (เรื่อง)

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
ต�ำแหน่ง....................................................
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แบบบันทึกการสังเกตการมีวินัยในตนเอง
ชั้น..........................................ภาคเรียนที่............................ปการศึกษา.......................
ค�าชี้แจง ให้ท�ำเครื่องหมำย  เมื่อนักเรียนปฏิบัติ หรือท�ำเครื่องหมำย ✕ ถ้ำนักเรียนไม่ปฏิบัติ ตำมรำยกำร
พฤติกรรมที่สังเกตต่อไปนี้
รายการพฤติกรรมที่สังเกต
เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

ข้อ ๑
ข้อ ๒
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติตามระเบียบ
ระหว่างครูกับนักเรียน การใช้ห้องสมุด/
ห้องคอมพิวเตอร์

ข้อ ๓
ท�างานที่ได้รับ
มอบหมายส�าเร็จ
ตามเวลาที่ก�าหนด

สรุปผล
การประเมิน

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
ต�ำแหน่ง....................................................
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แบบบันทึกการสังเกตการใฝหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
ชั้น..........................................ภาคเรียนที่............................ปการศึกษา.......................
ค�าชี้แจง สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตำมรำยกำรต่อไปนี้ แล้วท�ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง เมื่อปฏิบัติ
หรือท�ำเครื่องหมำย ✕ ลงในช่อง เมื่อไม่ปฏิบัติ
รายการพฤติกรรมที่สังเกต
๑. สนใจ ตั้งใจเรียน
๒. ซักถำมเมื่อเกิดควำมสงสัยจนเข้ำใจกระจ่ำง
๓. ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
๔. ปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๕. กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
๖. แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยวิธีต่ำง ๆ
๗. ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ในโรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิ่น
๘. สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถำมผู้รู้ อ่ำนหนังสือ ข่ำว เป็นต้น
เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

รายการพฤติกรรมที่สังเกต

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘

สรุปผล
การประเมิน

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
ต�ำแหน่ง....................................................
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โครงการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. หลักการและเหตุผล
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ เป็นแนวทำงกำรด�ำเนิน
ชีวิต เพื่อให้เกิดควำมพอมี พอกิน พอใช้ โดยใช้หลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
โดยผ่ำนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม สู่ ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้ำนเศรษฐกิจ มิติด้ำนสังคม มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม
และมิติด้ำนวัฒนธรรม โครงกำรขับเคลื่อนเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักกำรใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่ำ
ของทรัพยำกรต่ำง ๆ ฝกกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงเอื้อเฟอเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรม ค่ำนิยม และเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย โดยน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐำน
ของกระบวนกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน วัด ให้มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนจัดขึ้น
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การจัดกิจกรรม
๔.๑ ครูชี้แจงจุดประสงค์หลักกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องของกำรปฏิบัติ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้แก่ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขควำมรู้ และคุณธรรม
๔.๒ ผู ้ เรี ย นเลื อ กศึ ก ษำค้ น คว้ ำ หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจำกบทควำมที่ ต นเองสนใจ
จำกหนังสือ เอกสำร วำรสำร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๓ ผู ้ เรี ย นสรุ ป ประเด็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง แสดงควำมคิ ด เห็ น จำกเรื่ อ งที่ ศึ ก ษำค้ น คว้ ำ หรื อ เรี ย นรู ้
ในรูปของกำรเขียนหรือผังควำมคิด พร้อมกับตั้งประเด็นค�ำถำมจำกเรื่องรำวที่ได้เรียนรู้หรือสืบค้นมำ เพื่อน�ำ
ไปซักถำม และน�ำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ
๔.๔ ผู้เรียนน�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสรุปข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยกำรซักถำมและตอบค�ำถำมของเพื่อน ครูเป็นผู้คอยกระตุ้นหรือชี้แนะ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไข
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๔.๕ ผู้เรียนน�ำเสนอข้อมูลในรูปของกำรเขียนเป็นควำมเรียง หรือแผ่นพับ หรือผังควำมคิด ฯลฯ
โดยมี ป ระเด็ น ต่ ำ ง ๆ เช่ น สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น ด้ ว ยกำรอธิ บ ำยเชิ ง เปรี ย บเที ย บ และระบุ เ หตุ ผ ลประกอบ
ระบุแนวทำงที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
๔.๖ ผู้เรียนเล่ำเรื่องกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ในช่วงกิจกรรมหน้ำเสำธง หรือกิจกรรมเสียงตำมสำยของโรงเรียน หรือในชั้นเรียน
๕. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตรวจผลงำนกำรเขียนควำมเรียง
หรือแผ่นพับ หรือผังควำมคิด

แบบบันทึกกำรตรวจผลงำนกำรเขียน
ควำมเรียง หรือแผ่นพับหรือผังควำมคิด
พร้อมกับเกณฑ์กำรประเมิน

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
กำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สังเกตกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ แบบบันทึกกำรสังเกตกำรด�ำเนินชีวิต
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมกับเกณฑ์กำรประเมิน

เกณฑ์การประเมิน : ความรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะการด�าเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายการประเมิน
๑. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๒. มีทักษะกำรด�ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
สำมำรถอธิบำย
สำมำรถอธิบำย
สำมำรถอธิบำย
ไม่สำมำรถอธิบำย
หลัก ๓ ห่วง
หลัก ๓ ห่วง
หลัก ๓ ห่วง
หลัก ๓ ห่วง
๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ๒ เงื่อนไข ๔ มิติได้
ตำมหลักปรัชญำของ ตำมหลักปรัชญำของ ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้อง ๒ รำยกำร ได้ถูกต้อง ๑ รำยกำร
ทั้ง ๓ รำยกำร
ด�ำเนินชีวิต
โดยปฏิบัติตำม
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
จนเกิดผลกำรปฏิบัติ
เป็นวิถีชีวิตได้
๓-๔ มิติ

ด�ำเนินชีวิต
โดยปฏิบัติตำม
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
จนเกิดผลกำรปฏิบัติ
เป็นวิถีชีวิตได้
๒ มิติ

ด�ำเนินชีวิต
โดยปฏิบัติตำม
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
จนเกิดผลกำรปฏิบัติ
เป็นวิถีชีวิตได้
๑ มิติ

ไม่สำมำรถ
น�ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในกำรด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันได้
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แบบบันทึกการตรวจผลงานการเขียนความเรียง แผ่นพับ หรือผังความคิด
ชั้น..........................................ภาคเรียนที่............................ปการศึกษา.......................
ค�าชี้แจง ตรวจผลงำนกำรเขียนควำมเรียง แผ่นพับ หรือผังควำมคิด และพิจำรณำว่ำ ผู้เรียนได้เขียนอธิบำย
ถึงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละรำยกำรได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ำถูกต้องให้ท�ำเครื่องหมำย
 ลงในช่องที่ตรงกับรำยกำรนั้น แล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน : ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
มีทักษะกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (หน้ำ ๑๑๙)
เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง

๒ เงื่อนไข

๔ มิติ

รวม

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
ต�ำแหน่ง....................................................
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แบบบันทึกการสังเกตการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้น..........................................ภาคเรียนที่............................ปการศึกษา.......................
ค�าชี้แจง สังเกตพฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิตของนักเรียนว่ำ ได้ปฏิบัติตำมหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข แล้วท�ำ
เครือ่ งหมำย ลงในช่องทีต่ รงกับกำรปฏิบตั ิ แล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน : ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และมีทักษะกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (หน้ำ ๑๑๙)
เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

รวม

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
ต�ำแหน่ง....................................................

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

121

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ด้านเศรษฐกิจ
๑) ผูเ้ รียนรูจ้ กั ควบคุมกำรใช้จำ่ ยของตนเอง โดยใช้จำ่ ยอย่ำงมีเหตุผล ใช้จำ่ ยพอประมำณ ใช้จำ่ ยประหยัด
ใช้จ่ำยเท่ำที่จ�ำเป็น ฯลฯ
๒) ผู้เรียนรู้จักออมเงิน เรียนรู้ระบบฝำกเงิน ระบบออมเงิน และระบบสหกรณ์
๓) ผูเ้ รียนรูจ้ กั สร้ำงรำยได้หรืออำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม ภูมปิ ญ
ั ญำท้องถิน่ ทรัพยำกร
ท้องถิ่น ฯลฯ
ด้านสังคม
ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชม ปลุกจิตส�ำนึกสำธำรณะ ปลูกฝังควำมสำมัคคี ควำมเสียสละ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนได้ร่วมสร้ำงสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติ ปลุกจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟนฟูแหล่งเสื่อมโทรม
ในท้องถิ่น ดูแลสถำนที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
ด้านวัฒนธรรม
ผู้เรียนได้ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทย สร้ำงส�ำนึกรักษ์ไทย รักบ้ำนเกิด ฟนฟู อนุรักษ์อำหำรท้องถิ่น
ดนตรีไทย เพลงไทย โบรำณสถำน และโบรำณวัตถุ

122

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ตอนที่

๔

กำรสรุปและรำยงำนผล
กำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ซึ่งสถำนศึกษำได้มีกำรปลูกฝัง
และพั ฒ นำค่ ำ นิ ย มในแนวทำงใดแนวทำงหนึ่ ง หรื อ หลำยแนวทำง ดั ง ที่ ก ล่ ำ วมำแล้ ว ตอนที่ ๓
ตำมบริบทของสถำนศึกษำ และได้ประเมินตำมเกณฑ์ทสี่ ถำนศึกษำก�ำหนดแล้ว สถำนศึกษำจะต้องสรุป
และรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนต่อไป
ในที่ นี้ ขอน� ำ เสนอขั้ น ตอนกำรด� ำ เนิ น งำนของสถำนศึ ก ษำตั้ ง แต่ ก ำรปลู ก ฝั ง และพั ฒ นำ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร จนถึงกำรสรุปและรำยงำนผล ดังนี้
๑. สถำนศึกษำปลูกฝัง พัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ตำมแนวทำงทีส่ ถำนศึกษำ
ก�ำหนด แล้วสรุปรำยงำนวิธีกำรปลูกฝังและพัฒนำตำมตัวอย่ำงตำรำงที่ ๔.๑
๒. สถำนศึกษำประเมินผลกำรพัฒนำตำมกิจกรรมในข้อ ๑ พร้อมบันทึกผลกำรประเมิน
๓. สถำนศึกษำสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียนตำมตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
กำรประเมินเมื่อสิ้นภำคเรียน
๔. เมือ่ สิน้ ภำคเรียน สถำนศึกษำรวบรวมผลกำรประเมินแต่ละตัวชีว้ ดั ของผูเ้ รียนเป็นรำยบุคคล
จำกแหล่งทีม่ ำของข้อมูล ผลกำรพัฒนำและประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ในตำรำงที่ ๔.๒
แล้ ว พิ จ ำรณำว่ ำ ผลกำรประเมิ น ของผู ้ เรี ย นผ่ ำ นทุ ก กิ จ กรรมหรื อ ไม่ ถ้ ำ ผ่ ำ นครบทุ ก กิ จ กรรม
และมีพฤติกรรมตำมตัวชี้วัด ถือว่ำผู้เรียนผ่ำนตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วท�ำเครื่องหมำย  ลงในตำรำงที่ ๔.๓
แต่หำกผลกำรประเมินของผู้เรียนไม่ผ่ำนบำงกิจกรรม สถำนศึกษำต้องด�ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้ผำ่ นครบทุกกิจกรรม ทัง้ นี้ สถำนศึกษำต้องด�ำเนินกำรให้ครบทุกตัวชีว้ ดั ของค่ำนิยมทัง้ ๑๒ ประกำร
๕. สรุปผลกำรประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร แต่ละข้อ โดยพิจำรณำจำก
ผลกำรประเมินตัวชี้วัดของค่ำนิยมนั้น ๆ หำกผู้เรียนผ่ำนทุกตัวชี้วัด สรุปได้ว่ำผ่ำนค่ำนิยมข้อนั้น
แล้วท�ำเครื่องหมำย  ลงในตำรำงที่ ๔.๓ ในช่องผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ....
๖. สถำนศึกษำด�ำเนินกำรตำมข้อ ๓ และข้อ ๔ ทั้งภำคเรียนที่ ๑ และภำคเรียนที่ ๒
แล้วสรุปผลกำรประเมินค่ำนิยมของปกำรศึกษำโดยใช้ผลกำรประเมินของภำคเรียนที่ ๒ แล้วท�ำ
เครื่องหมำย  ลงในตำรำงที่ ๔.๓ ช่องสรุปผลรำยป
๗. รวบรวมผลกำรประเมินรำยบุคคลจำกตำรำงที่ ๔.๓ มำสรุปเป็นรำยห้องเรียนตำมตำรำงที่ ๔.๔
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ตัวอย่าง

ตารางที่ ๔.๑ แบบรายงานวิธีการปลูกฝงและพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ค�าชี้แจง โปรดท�ำเครื่องหมำย  ในช่องวิธีกำรปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมของสถำนศึกษำ
ค่านิยม

วิธีการปลูกฝงและพัฒนาค่านิยม
กลุ่มสาระ
กิจกรรม
กิจวัตร
โครงการ
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ประจ�าวัน

๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์
ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
๔. ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จัก
กำรเคำรพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด�ำรัส
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
๑๐. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด�ำรัสของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ�ำเป็น
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ�ำหน่ำย
และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนำจฝำยต�่ำหรือกิเลส
มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป
ตำมหลักของศำสนำ
๑๒. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติ
มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง
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อื่น ๆ
ระบุ

ข้อสังเกต/ควำมคิดเห็นจำกกำรด�ำเนินงำน........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้รำยงำน
(...................................................)
วันที่......................................................
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- ศิลปะหน่วยกำรเรียนรู้
“ประเพณีเข้ำพรรษำ”
- สังคมศึกษำ
หน่วยกำรเรียนรู้
...............................
- ภำษำไทย
หน่วยกำรเรียนรู้
...............................

บูรณาการกลุ่มสาระฯ

แนะแนว กิจกรรม
“งำมอย่ำงไทย”
ลูกเสือ กิจกรรม...........
ชุมนุม กิจกรรม...........

กิจกรรมหน้ำเสำธง เช่น - รักษ์ภำษำไทย
เข้ำแถวร้องเพลงชำติ - วัยใส ใส่ใจ
เคำรพธงชำติ สวดมนต์ ควำมเป็นไทย
- ภูมิปัญญำไทย
หรือท�ำพิธีกรรม
ทำงศำสนำ น้องไหว้พี่ บนพืน้ ฐำนเศรษฐกิจ
พอเพียง
พี่รับไหว้น้อง
นักเรียนไหว้ครู
ครูรับไหว้นักเรียน ฯลฯ

จัดท�าโครงการปลูกฝง
และพัฒนาค่านิยมฯ

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

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

๑.๓ ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของ
สถำบันพระมหำกษัตริย์

๑.๒ เข้ำใจ เลื่อมใสหลักศำสนำที่ตนนับถือ ...................................... ...................................... ...................................... ......................................
...................................... ...................................... ...................................... ......................................

๑.๑ ส�ำนึกและภูมิใจในควำมเป็นไทย

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ หำกโรงเรียนมีกิจกรรมนอกเหนือจำกตัวอย่ำงนี้ก็สำมำรถเพิ่มเติมได้ตำมบริบทของโรงเรียน

..
.

๑. รักชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์

ค่านิยม

แหล่งที่มาของข้อมูล
บูรณาการกิจกรรม
สอดแทรก
พัฒนาผู้เรียน
ในกิจวัตรประจ�าวัน

ตารางที่ ๔.๒ แบบสรุปแหล่งทีม่ าของข้อมูลผลการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ชัน้ ...........................ปการศึกษา..................

ตัวอย่าง
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ตัวชี้วัด

๑.๑ ส�ำนึกและภูมิใจในควำมเป็นไทย
๑.๒ เข้ำใจเลื่อมใสหลักศำสนำที่ตนนับถือ
๑.๓ ซำบซึง้ ในพระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์
ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๑
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ ๒.๑ พูดควำมจริง ปฏิบัติตำมค�ำพูดของตนเอง ตรงไปตรงมำ ไม่คดโกง
ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
๒.๒ แบ่งปันหรือให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมด้วยทรัพย์สิน ก�ำลังกำย
ค�ำพูด และควำมคิด โดยไม่หวังผลตอบแทน
๒.๓ ไม่ท้อถอย ใส่ใจ จดจ่อกับสิ่งต่ำง ๆ ได้เป็นเวลำนำน ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
และควบคุมกำรแสดงออกทำงกำย วำจำ และอำรมณ์ เมื่อประสบกับ
ควำมยำกล�ำบำก
๒.๔ มีแนวคิด หลักกำรในกำรปฏิบัติสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม
ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๒

๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์

ค่านิยม






๑

๒






ภาคเรียนที่



สรุปผลรายป

ค�าชี้แจง ๑. สรุปผลรำยภำคเรียน
๑.๑ น�ำผลกำรประเมินรำยตัวชี้วัดของผู้เรียนรำยบุคคลจำกแหล่งข้อมูลตำมตำรำงที่ ๔.๒ มำพิจำรณำว่ำผ่ำนทุกกิจกรรมหรือไม่ ถ้ำผ่ำน
ครบทุกกิจกรรมให้ท�ำเครื่องหมำย  ลงในช่องตัวชี้วัดนั้น
๑.๒ น�ำผลกำรประเมินตัวชี้วัดของค่ำนิยมแต่ละข้อมำพิจำรณำว่ำผ่ำนทุกตัวชี้วัดหรือไม่ หำกผู้เรียนผ่ำนทุกตัวชี้วัดให้ท�ำเครื่องหมำย 
ลงในช่องผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อนั้น
๒. สรุปผลรำยป ให้ใช้ผลกำรประเมินค่ำนิยมของภำคเรียนที่ ๒ ถ้ำผ่ำนจึงท�ำเครื่องหมำย  ลงในช่องสรุปรำยป

ชือ่ -นำมสกุล................................................เลขประจ�ำตัว....................ชัน้ ................โรงเรียน....................................................................ปกำรศึกษำ......................

ตารางที่ ๔.๓ แบบสรุปผลการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ตัวอย่าง
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๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย
ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่

๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต้อง

๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย
อันงดงำม

๓. กตัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบำอำจำรย์
๔. ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียน
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

ค่านิยม

๓.๑ รู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอำจำรย์
ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๓
๔.๑ ตั้งใจเพียรพยำยำมในกำรศึกษำเล่ำเรียน
๔.๒ แสวงหำควำมรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๔
๕.๑ ปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยควำมภำคภูมิใจ
๕.๒ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีไทย
๕.๓ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
๕.๔ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืนคงอยู่ต่อไป
ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๕
๖.๑ ปฏิบัติตนตำมข้อปฏิบัติที่ดีงำม
๖.๒ รักษำค�ำพูด
๖.๓ ปรำรถนำดี มีควำมจริงใจต่อผู้อื่น
๖.๔ รู้จักให้และแบ่งปันแก่ผู้อื่น
ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๖
๗.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตำมสิทธิและหน้ำที่ของตน เคำรพสิทธิและหน้ำที่
ของผู้อื่น ภำยใต้ระเบียบและกฎหมำย
๗.๒ ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดแนวทำงกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๗
๘.๑ มีระเบียบวินัย
๘.๒ เคำรพกฎหมำย
๘.๓ เคำรพผู้ใหญ่
ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๘

ตัวชี้วัด
๑

ภาคเรียนที่
๒

สรุปผลรายป
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๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตำม
พระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
๑๐. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด�ำรัสของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ�ำเป็น มีไว้
พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ�ำหน่ำย
และพร้อมที่จะขยำยกิจกำร
เมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนำจฝำยต�่ำหรือกิเลส
มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป
ตำมหลักของศำสนำ
๑๒. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์
ของตนเอง

ค่านิยม

ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๑๐

ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๙

๑

ภาคเรียนที่
๒

สรุปผลรายป

ลงชื่อ.................................................ผู้รำยงำน
(.................................................)
ต�ำแหน่ง.............................................
วันที่...................................................

ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๑๒

ผลกำรประเมินค่ำนิยมข้อ ๑๑
๑๒.๑ ปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชำติ
๑๒.๒ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม

๑๑.๑ มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง
๑๑.๒ มีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง
๑๑.๓ มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป

๑๐.๑ มีควำมพอประมำณ
๑๐.๒ มีเหตุผล
๑๐.๓ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

๙.๑ ด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
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๑
๒
๓

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล
๑

๒

๓

๔

๕

๘

๙

๑๐

๑๑

ลงชื่อ.................................................ผู้รำยงำน
(.................................................)
ต�ำแหน่ง.............................................
วันที่...................................................

ค่านิยม/ข้อที่
๖
๗

๑๒

ค�าชี้แจง น�ำผลกำรประเมินค่ำนิยมแต่ละข้อของผูเ้ รียนรำยบุคคลจำกตำรำงที่ ๔.๓ มำบันทึกลงในตำรำงนีเ้ พือ่ สรุปเป็นระดับห้องเรียนโดยท�ำเครือ่ งหมำย 
ลงในช่องค่ำนิยมที่ผ่ำน

ชัน้ .....................................โรงเรียน.................................................................................ภำคเรียนที.่ .................................................ปกำรศึกษำ..........................

ตารางที่ ๔.๔ แบบสรุปผลการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับห้องเรียน

ตัวอย่าง

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษำธิกำร. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหำนคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด. ๒๕๕๓.
กิ ต ติ ชั ย สุ ธ ำสิ โ นบล. แนวทางการพั ฒ นาค่ า นิ ย ม ๑๒ ประการ สู ่ ก ารปฏิ บั ติ . เอกสำรประกอบกำรบรรยำย
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ท� ำ แนวทำงกำรพั ฒ นำและประเมิ น ค่ ำ นิ ย มหลั ก ของเด็ ก ไทย ๑๒ ประกำร.
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ภาคผนวก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประกำร ได้แก่
๑) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู้
๕) อยู่อย่ำงพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
๗) รักควำมเป็นไทย
๘) มีจิตสำธำรณะ
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นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

นิยาม

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองดีของชำติ ธ�ำรงไว้
ซึ่งควำมเป็นชำติไทย ศรัทธำ ยึดมั่นในศำสนำ และเคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองดีของชำติ มีควำมสำมัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูควำมเป็นชำติไทย ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ และแสดงควำมจงรักภักดี
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
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พฤติกรรมบ่งชี้

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชำติ

๑.๑.๑ ยืนตรงเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ และ
อธิบำยควำมหมำยของเพลงชำติได้ถูกต้อง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตำมสิทธิและหน้ำที่พลเมืองดี
ของชำติ
๑.๑.๓ มีควำมสำมัคคี ปรองดอง

๑.๒ ธ�ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นชำติไทย

๑.๒.๑ เข้ำร่วม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำง
ควำมสำมัคคี ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม
๑.๒.๒ หวงแหน ปกปอง ยกย่องควำมเป็นชำติไทย

๑.๓ ศรัทธำ ยึดมั่น และปฏิบัติตนตำมหลัก
ของศำสนำ

๑.๓.๑ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตำมหลักของศำสนำที่ตนนับถือ
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่ำงที่ดีของศำสนิกชน

๑.๔ เคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

๑.๔.๑ เข้ำร่วมและมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
๑.๔.๒ แสดงควำมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระมหำกษัตริย์
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำกษัตริย์
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ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต

นิยาม

ซื่อสัตย์สุจริต หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ประพฤติตรงตำม
ควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทำงกำย วำจำ ใจ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงทั้งทำงกำย วำจำ ใจ และยึดหลัก
ควำมจริง ควำมถูกต้องในกำรด�ำเนินชีวิต มีควำมละอำยและเกรงกลัวต่อกำรกระท�ำผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

๒.๑ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเอง
ทั้งทำงกำย วำจำ ใจ

๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงควำมถูกต้อง ละอำย
และเกรงกลัวต่อกำรกระท�ำผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตำมค�ำมั่นสัญญำ

๒.๒ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อผู้อื่น
ทั้งทำงกำย วำจำ ใจ

๒.๒.๑ ไม่ถือเอำสิ่งของหรือผลงำนของผู้อื่น
มำเป็นของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยควำมซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หำประโยชน์ในทำงที่ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ ๓ มีวินัย

นิยาม

มีวินัย หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ผูท้ มี่ วี นิ ยั คือ ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ นตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
เป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด

๓.๑ ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน และรับผิดชอบ
ในกำรท�ำงำน
แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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ข้อที่ ๔ ใฝเรียนรู้

นิยาม

ใฝเรียนรู้ หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียน แสวงหำควำมรู้
จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน
ผู้ที่ใฝเรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงควำมตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียน และเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรเรียนรู้ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ ด้วย
กำรเลือกใช้สื่ออย่ำงเหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ สรุปเป็นองค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ำยทอด
เผยแพร่ และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด

๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียนและเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรเรียนรู้

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอำใจใส่และมีควำมเพียรพยำยำม
ในกำรเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ

๔.๒.๑ ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกหนังสือ เอกสำร
๔.๒ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน ด้วยกำรเลือก
ทัง้ ภำยในและภำยนอกโรงเรียน และเลือกใช้
ใช้สื่ออย่ำงเหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์
สรุปเป็นองค์ควำมรู้ และสำมำรถน�ำไปใช้
สื่อได้อย่ำงเหมำะสม
ในชีวิตประจ�ำวันได้
๔.๒.๒ บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ ตรวจสอบจำก
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ควำมรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ และ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง

นิยาม

อยู่อย่างพอเพียง หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ด�ำเนินชีวิตอย่ำงประมำณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วม
กับผู้อื่นด้วยควำมรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำง ๆ มีกำรวำงแผนปองกัน
ควำมเสี่ยง และพร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

๕.๑ ด�ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และ
เก็บรักษำดูแลอย่ำงดี รวมทั้งกำรใช้เวลำ
อย่ำงเหมำะสม
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยัด
คุ้มค่ำ และเก็บรักษำดูแลอย่ำงดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยควำมรอบคอบ
มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอำเปรียบผู้อื่น และไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท�ำผิดพลำด

๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข

๕.๒.๑ วำงแผนกำรเรียน กำรท�ำงำน และ
กำรใช้ชีวิตประจ�ำวันบนพื้นฐำน
ของควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร
๕.๒.๒ รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภำพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
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ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการท�างาน

นิยาม

มุ่งมั่นในการท�างาน หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมตั้งใจและรับผิดชอบในกำรท�ำหน้ำที่
กำรงำนด้วยควำมเพียรพยำยำม อดทน เพื่อให้งำนส�ำเร็จตำมเปำหมำย
ผู้ที่มุ่งมั่นในการท�างาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงควำมตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
ด้วยควำมเพียรพยำยำม ทุ่มเทก�ำลังกำย ก�ำลังใจ ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงตำมเปำหมำย
ที่ก�ำหนดด้วยควำมรับผิดชอบ และมีควำมภำคภูมิใจในผลงำน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรงำน ๖.๑.๑ เอำใจใส่ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในกำรท�ำงำนให้ส�ำเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนำกำรท�ำงำนด้วยตนเอง
๖.๒ ท�ำงำนด้วยควำมเพียรพยำยำมและอดทน
เพื่อให้งำนส�ำเร็จตำมเปำหมำย
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๖.๒.๑ ทุ่มเทท�ำงำน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหำ
และอุปสรรคในกำรท�ำงำน
๖.๒.๒ พยำยำมแก้ปัญหำและอุปสรรคในกำรท�ำงำน
ให้ส�ำเร็จ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ
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ข้อที่ ๗ รักความเปนไทย

นิยาม

รักความเปนไทย หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์ สืบทอด
ภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม
ผู้ที่รักความเปนไทย คือ ผู้ที่มีควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำ ชื่นชม มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ สืบทอด
เผยแพร่ภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีควำมกตัญูกตเวที ใช้ภำษำไทย
ในกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

๗.๑ ภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และมีควำมกตัญูกตเวที

๗.๑.๑ แต่งกำยและมีมำรยำทงดงำมแบบไทย
มีสัมมำคำรวะ กตัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะน�ำให้ผู้อื่นปฏิบัติตำม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย

๗.๒ เห็นคุณค่ำและใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม

๗.๒.๑ ใช้ภำษำไทยและเลขไทยในกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะน�ำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำไทยที่ถูกต้อง

๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญำไทย

๗.๓.๑ น�ำภูมิปัญญำไทยมำใช้ให้เหมำะสมกับวิถีชีวิต
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำไทย
๗.๓.๓ แนะน�ำ มีส่วนร่วมในกำรสืบทอด
ภูมิปัญญำไทย
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ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ

นิยาม

มีจิตสาธารณะ หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ที่ก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
ผูท้ มี่ จี ติ สาธารณะ คือ ผูท้ มี่ ลี กั ษณะเป็นผูใ้ ห้และช่วยเหลือผูอ้ นื่ แบ่งปันควำมสุขส่วนตนเพือ่ ท�ำประโยชน์
แก่สว่ นรวม เข้ำใจ เห็นใจผูท้ มี่ คี วำมเดือดร้อน อำสำช่วยเหลือสังคม อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้วยแรงกำย สติปญ
ั ญำ
ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำ หรือร่วมสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำมให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
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พฤติกรรมบ่งชี้

๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจและพึงพอใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน

๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท�ำงำน
ด้วยควำมเต็มใจ
๘.๑.๒ อำสำท�ำงำนให้ผู้อื่นด้วยก�ำลังกำย ก�ำลังใจ
และก�ำลังสติปัญญำ โดยไม่หวังผลตอบแทน
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ
และช่วยแก้ปัญหำหรือสร้ำงควำมสุข
ให้กับผู้อื่น

๘.๒ เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชน และสังคม

๘.๒.๑ ดูแล รักษำสำธำรณสมบัติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยควำมเต็มใจ
๘.๒.๒ เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชน และสังคม
๘.๒.๓ เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหำหรือร่วมสร้ำง
สิ่งที่ดีงำมของส่วนรวม ตำมสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นด้วยควำมกระตือรือร้น

แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมให้ประสบควำมส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องน�ำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนำกำร
ทำงจริยธรรม พัฒนำกำรทำงควำมคิด และพัฒนำกำรทำงสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญมำประกอบ
กำรพิจำรณำจัดกำรเรียนรู้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการด้านค่านิยม ศีลธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
พัฒนาการทางศีลธรรมของเพียเจต์
(Jean Piaget’s Moral Development)

ที่มา : ศูนย์พัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำ, แนวทำงกำรนิเทศเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประกำร ระดับประถมศึกษำ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก, ๒๕๕๘), ๑๐-๒๓.
แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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เพียเจต์ ได้แบ่งพัฒนาการทางศีลธรรมไว้ดังนี้
๑. ขั้นก่อนมีศีลธรรม (Pre-Moral) ช่วงอำยุก่อน ๕ ขวบ เป็นขั้นที่ยังไม่มีควำมสำมำรถรับรู้
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงละเอียด ไม่เข้ำใจกฎเกณฑ์ พฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยภำยนอก
๒. ขั้นยึดค�าสั่ง (Heteronomous) ช่วงอำยุประมำณ ๖-๙ ขวบ ในขั้นนี้เด็กจะรับรู้สิ่งแวดล้อม
และบทบำทของตนเองต่อผู้อื่น พฤติกรรมต่ำง ๆ อยู่ใต้อิทธิพล กฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่ เห็นว่ำค�ำสั่งหรือ
กฎเกณฑ์ตำ่ ง ๆ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำม เปลีย่ นแปลงไม่ได้ เด็กทีม่ พี ฒ
ั นำกำรทำงจริยธรรมขัน้ นีไ้ ด้รบั กฎเกณฑ์
และมำตรฐำนทำงศีลธรรมมำจำกบิดำ มำรดำ ครู และเด็กโต เด็กวัยนี้จะมีควำมเชื่อถือดังต่อไปนี้
๒.๑ พฤติกรรมใดจะถูกต้องหรือ “ดี” ก็ต่อเมื่อผู้แสดงพฤติกรรมได้ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
๒.๒ กฎเกณฑ์มีไว้ส�ำหรับปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดและแก้ไขไม่ได้
๒.๓ ทุกคนมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์โดยเด็ดขำด ถ้ำใครท�ำตำมกฎเกณฑ์เป็น “คนดี”
และคนที่ไม่ท�ำตำมกฎเกณฑ์ เป็น “คนไม่ดี”
๒.๔ กำรประเมินตัดสินว่ำใคร “ผิด” “ถูก” ไม่ค�ำนึงถึงควำมต้องกำร แรงจูงใจหรือเจตนำ
ของผู้กระท�ำ
๓. ขั้นยึดหลักแห่งตน (Autonomous) ช่วงอำยุตั้งแต่ ๙ ขวบขึ้นไป เด็กสำมำรถใช้ควำมคิดอย่ำง
มีเหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และตั้งเกณฑ์ที่เป็นตัวของตัวเอง เน้นกำรร่วมมือ กฎ กติกำเปลี่ยนแปลงได้
ตำมสถำนกำรณ์ที่ยอมรับร่วมกัน เด็กที่มีพัฒนำกำรทำงศีลธรรมขั้นนี้จะมีควำมเชื่อดังต่อไปนี้
๓.๑ กฎเกณฑ์ คือ ข้อตกลงระหว่ำงบุคคล และกฎเกณฑ์อำจจะเปลี่ยนได้ ถ้ำหำกบุคคลที่ใช้
กฎเกณฑ์นั้นตกลงกันว่ำจะเปลี่ยน
๓.๒ กฎเกณฑ์จะมีควำมหมำยหรือมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อบุคคลที่จะต้องปฏิบัติยอมรับกฎเกณฑ์นั้น
๓.๓ กำรร่วมมือ กำรยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เป็นเงื่อนไขส�ำคัญของพัฒนำกำรทำงศีลธรรม
๓.๔ กำรประเมินตัดสินว่ำใคร “ผิด” “ถูก” ค�ำนึงถึงควำมต้องกำร แรงจูงใจหรือเจตนำของผูก้ ระท�ำ
เพียเจต์ ได้เสนอเกณฑ์การตัดสินเชิงศีลธรรมของเด็กไว้ ๖ ประการ คือ
๑. การตัดสินจากเจตนาการกระท�า เด็กเล็กจะตัดสินกำรกระท�ำจำกปริมำณสิ่งของ ส่วนเด็กโต
จะตัดสินจำกเจตนำของกำรกระท�ำ
๒. การตัดสินเกีย่ วโยงความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ เด็กเล็กจะตัดสินกำรกระท�ำโดยยึดเอำควำมเชือ่ ควำมเห็น
ของผู้ใหญ่ว่ำดี ส่วนเด็กโตจะยึดเอำเหตุผลและสถำนกำรณ์ประกอบกำรตัดสิน
๓. ความเห็นอิสระจากการลงโทษ เด็กเล็กจะตัดสินว่ำกำรกระท�ำใดไม่ดีจำกกำรถูกท�ำโทษ แต่เด็กโต
จะตัดสินกำรกระท�ำใดไม่ดี เพรำะสิ่งนั้นไปขัดกับกฎเกณฑ์และเกิดอันตรำยต่อบุคคลอื่น
๔. ใช้วิธีการแก้แค้นเอาคืน วิธีนี้เด็กเล็กใช้น้อยกว่ำเด็กโต
๕. การลงโทษเพื่ อ ดั ด นิ สั ย เด็ ก เล็ ก จะสนั บ สนุ น กำรลงโทษอย่ ำ งหนั ก เพื่ อ แก้ นิ สั ย แต่ เ ด็ ก โต
ไม่ค่อยเห็นด้วย
๖. หลั กชะตากรรมของความโชคร้ า ย เด็กเล็กจะถือว่ำกำรกระท�ำผิดจะต้องได้รับกำรลงโทษ
จำกฟำดิน พระเจ้ำ หรือผู้ทรงพลังอ�ำนำจ
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กล่าวโดยสรุปตามแนวคิดของเพียเจต์ เด็กเล็กจะมองกฎเกณฑ์ว่ำเป็นสิ่งจริงจัง เปลี่ยนแปลงไม่ได้
และมำจำกอ�ำนำจภำยนอก (ผู้ใหญ่) พัฒนำกำรทำงศีลธรรมของเด็กเล็กจะอยู่ในลักษณะตัดสินผิด ถูก
ตำมสิ่งที่สังเกตเห็นได้ โดยมิได้ค�ำนึงถึงเจตนำของผู้กระท�ำ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมำจำกกำรใช้ภำษำและควำมคิด
ของเด็กมีลกั ษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลำง ท�ำให้ไม่สำมำรถมองเห็นหลำย ๆ สิง่ ได้ในเวลำเดียวกัน เมือ่ เด็กโตขึน้
จะมีกำรเชื่อมโยงหำเหตุผลโดยค�ำนึงถึงเจตนำของผู้กระท�ำมำกกว่ำสิ่งที่สังเกตได้เฉพำะหน้ำ เนื่องจำก
เด็กวัยนี้สำมำรถมองได้หลำยแง่มุมได้ในเวลำเดียวกัน เด็กโตจึงสำมำรถเข้ำใจถึงเจตนำของผู้อื่นและสำมำรถ
ยืดหยุน่ เกีย่ วกับกฎเกณฑ์ได้ โดยตระหนักว่ำกฎเกณฑ์เป็นเพียงข้อตกลงระหว่ำงบุคคลในกำรควบคุมพฤติกรรม
ในแต่ละสถำนกำรณ์เท่ำนั้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถน�ำกฎเกณฑ์ไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้

ขั้นตอนการพัฒนาทางศีลธรรมของโคลเบิร์ก
(Lawrence Kohlberg’s Stages of Moral Development)

โคลเบิร์ก แบ่งพัฒนำกำรทำงศีลธรรมของบุคคลออกเป็น ๓ ระดับ แต่ละระดับแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น
รวม ๖ ขั้น ดังนี้
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ระดับที่ ๑ ระดับก่อนมีศีลธรรมหรือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม ระดับนี้ เด็กจะสนองตอบตำมเกณฑ์
ภำยนอก ซึง่ มักเกีย่ วข้องกับร่ำงกำย เช่น กำรลงโทษ กำรให้รำงวัล หรือเปลีย่ นแปลงควำมพึงพอใจ เด็กจะรับรู้
กฎเกณฑ์ของพฤติกรรมที่ ‘ดี’ และ ‘ไม่ดี’ จำกผู้มีอ�ำนำจเหนือตนเอง เช่น พ่อแม่ ครู หรือเด็กที่โตกว่ำ
และมักค�ำนึงถึงผลที่ตำมมำว่ำเป็นรำงวัลหรือกำรถูกลงโทษ ในกำรตีควำมพฤติกรรมของตนเองอย่ำงเช่น
พฤติกรรมดี คือ พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รับรำงวัล ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ดี คือ พฤติกรรมที่แสดงแล้วถูกลงโทษ
ซึ่งพฤติกรรมเหล่ำนี้จะพบในเด็กที่อำยุ ๒-๑๑ ป แบ่งออกเป็น ๒ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การเชื่อฟงและการถูกลงโทษ มุ่งไม่ให้ตนเองถูกลงโทษทำงกำย เพรำะกลัว
ควำมเจ็บปวดที่จะได้รับ และยอมท�ำตำมค�ำสั่งของผู้ใหญ่ที่มีอ�ำนำจเหนือตนโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่สนใจ
ควำมหมำยหรือคุณค่ำใด ๆ เพือ่ ไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ ถือว่ำเป็นกำรแสดงพฤติกรรมเพือ่ หลบหลีกกำรถูกลงโทษ
เด็กจะใช้ผลที่ตำมมำของกำรแสดงพฤติกรรมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ำพฤติกรรมของตนเอง ‘ถูก’ หรือ ‘ผิด’
ถ้ำถูกท�ำโทษจะเรียนรู้ว่ำสิ่งที่ตนเองท�ำนั้นผิด ถ้ำได้รับรำงวัลหรือค�ำชมจะเรียนรู้ว่ำสิ่งที่ท�ำนั้นถูก และจะท�ำ
ซ�้ำอีกเพื่อให้ได้รำงวัล
ขั้นที่ ๒ กฎเกณฑ์เปนเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตน ยินยอมท�ำเพื่อให้ได้รำงวัลหรือ
ให้ได้รับสิ่งที่พอใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน เป็นขั้นของกำรแสวงหำรำงวัลและกำรแลกเปลี่ยน
เด็กจะเลือกท�ำตำมควำมพอใจของตนเอง โดยให้ควำมส�ำคัญต่อกำรได้รับรำงวัลตอบแทน รำงวัลอำจจะเป็น
วัตถุหรือเป็นกำรตอบแทนทำงกำย วำจำ และใจ โดยในขั้นนี้ยังไม่ค�ำนึงถึงควำมถูกต้องของสังคม แต่จะสนใจ
ท�ำตำมข้อบังคับ เพื่อประโยชน์หรือควำมพอใจของตนเอง หรือเพรำะอยำกได้ของตอบแทน
ระดับที่ ๒ ระดับการมีศีลธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ในระดับนี้ เด็กจะยอมรับควำมมุ่งหวัง
กฎเกณฑ์ทำงครอบครัว กลุ่ม และประเทศชำติว่ำเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ ถูกต้อง และพยำยำมปฏิบัติให้เหมำะสม
ตำมเกณฑ์ของสังคมที่ตนอยู่โดยค�ำนึงถึงจิตใจผู้อื่น และไม่ค�ำนึงผลที่จะเกิดแก่ตนเองที่อำจตำมมำ เด็กจะท�ำ
ตำมควำมคำดหวังของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ยึดถือควำมซื่อสัตย์ และควำมจงรักภักดีเป็นส�ำคัญ
ศีลธรรมในระดับนี้มักพบในช่วงวัยรุ่น อำยุประมำณ ๑๑-๑๖ ป แบ่งเป็น ๒ ขั้นต่อเนื่องจำกระดับก่อน คือ
ขั้นที่ ๓ เกณฑ์ “เด็กดี” คนดีที่หวังความชื่นชอบ เด็กจะใช้หลักท�ำตำมที่ผู้อื่นเห็นชอบ
โดยจะแสดงพฤติกรรมเพือ่ ต้องกำรให้เป็นทีย่ อมรับของกลุม่ ท�ำให้ผอู้ นื่ พอใจ และยกย่องชมเชย เด็กยังไม่คอ่ ย
เป็นตัวของตัวเอง มักคล้อยตำมกำรชักจูงของผูอ้ นื่ เช่น กำรช่วยเหลือผูอ้ นื่ และท�ำให้ผอู้ นื่ พอใจ ซึง่ ก็จะตรงกับ
ควำมคิดเห็นส่วนใหญ่ หรือยินยอมท�ำตำมเพื่อหลีกเลี่ยงกำรไม่เห็นด้วยหรือควำมไม่เห็นชอบจำกบุคคลอื่น
โดยเฉพำะเพื่อน พบในเด็ก-วัยรุ่น อำยุ ๑๑-๑๕ ป
ขั้นที่ ๔ กฎ ระเบียบเปนใหญ่ ขัน้ นีเ้ ด็กจะใช้หลักท�ำตำมหน้ำทีข่ องสังคม เรียนรูถ้ งึ กำรเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคม ค�ำนึงถึงบทบำทและหน้ำทีข่ องตนเองในสังคม และปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีข่ องสังคมอย่ำงเคร่งครัด
เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ของสังคม ยึดถือว่ำพฤติกรรมที่ถูกต้องจะประกอบด้วย กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ท�ำตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทำงสังคมก�ำหนด คล้อยตำมเพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกประณำมจำกสังคม ยินยอมท�ำตำม
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรต�ำหนิจำกผู้ที่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำย ในขั้นนี้เด็กจะถือว่ำสังคมจะอยู่ด้วยควำมมีระเบียบ
จะต้องมีกฎหมำยและข้อบังคับ คนดีหรือคนที่มีพฤติกรรมถูกต้อง คือ คนที่ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ
หรือกฎหมำย พบในวัยรุ่นช่วงอำยุประมำณ ๑๓-๑๖ ป
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ระดับที่ ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคมหรือระดับจริยธรรมตามหลักวิจารณญาณ เป็นระดับที่กำร
ตัดสินขัดแย้งด้ำนจริยธรรมขึ้นอยู่กับตนเองมำกที่สุด กำรตัดสินจริยธรรมจะใช้หลักแห่งเหตุผลกระท�ำตนให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ไม่ขดั กับสิทธิอนั พึงได้ของผูอ้ นื่ มีควำมเชือ่ มัน่ ในตนเอง แยกตัวออกจำกอิทธิพล
ของกลุม่ เมือ่ มีเหตุผล โดยไม่คล้อยตำมถ้ำผูอ้ นื่ ไม่มเี หตุผลพอ โดยยึดหลักของควำมยุตธิ รรม และเป็นทีย่ อมรับ
ของสังคม ปรำศจำกอิทธิพลของผู้ที่มีอ�ำนำจหรือกลุ่มที่ตนเป็นสมำชิก ผู้เรียนที่พัฒนำถึงขั้นนี้ก็จะมีกำรใช้
วิจำรณญำณตีควำมหมำยของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมหลักกำร และมำตรฐำนทำงจริยธรรมก่อนที่จะแสดง
พฤติกรรม ซึ่งกำรตัดสินใจว่ำ ‘ถูก’ ‘ผิด’ หรือ ‘ควร’ ‘ไม่ควร’ มำจำกวิจำรณญำณของตนเอง จะปรำกฏ
ในบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ อำยุประมำณ ๑๖ ปขึ้นไป อยู่บนหลักของควำมยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปรำศจำกอิทธิพลของผู้ที่มีอ�ำนำจหรือกลุ่มที่ตนเป็นสมำชิก ซึ่งพัฒนำกำรในระดับนี้แบ่งเป็น ๒ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๕ สัญญาสังคมหรือหลักการท�าตามค�ามั่นสัญญา ผู้เรียนจะมีเหตุผลในกำรเลือก
กระท�ำ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ เคำรพกำรตัดสินใจของตนเอง และ
สำมำรถควบคุมตนเองได้ ท�ำตำมค�ำมัน่ สัญญำและกำรกระท�ำทีถ่ กู ต้อง โดยทัว่ ไปทีเ่ ห็นกับคนหมูม่ ำก มีพฤติกรรม
ที่ถูกต้องตำมค่ำนิยมของตนและมำตรฐำนของสังคม ค�ำนึงถึงคุณค่ำทำงควำมคิดเห็นที่สัมพันธ์กับส่วนบุคคล
และส่วนรวม
ขั้นที่ ๖ หลักการจริยธรรมสากล ขั้นนี้ถือว่ำเป็นหลักกำรมำตรฐำนจริยธรรมสำกล
เป็นขั้นกำรตัดสินตำมเหตุผลของกำรรับผิดชอบ สร้ำงคุณธรรมประจ�ำใจที่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทำงสังคม
จริยธรรมเป็นนำมธรรม ไม่ใช่กฎเกณฑ์ทำงศำสนำ แต่เป็นอุดมคติสำกลของสังคมส่วนรวมเป็นหลักกำร
เพื่อมนุษยธรรม ในขั้นนี้สิ่งที่ ‘ถูก’ และ ‘ผิด’ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับมโนธรรมที่แต่ละคนยึดถือ มีควำมยืดหยุ่น
และยึดหลักจริยธรรมของตนอย่ำงมีสติ ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมโดยค�ำนึงถึงควำมถูกต้อง ยอมรับในคุณค่ำ
ของควำมเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มีมโนธรรม ส�ำนึก ละอำย เกรงกลัวต่อบำป
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โคลเบิร์ก พบว่ำ ส่วนมำกกำรพัฒนำทำงศีลธรรมของเด็กจะไม่ถึงขั้นสูงสุดในอำยุ ๑๐ ป แต่จะมีกำร
พัฒนำขึ้นอีกหลำยขั้นจำกอำยุ ๑๑-๒๕ ป กำรใช้เหตุผลเพื่อกำรตัดสินใจที่จะเลือกกระท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
จะแสดงให้เห็นถึงควำมเจริญของจิตใจของบุคคล กำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสังคมใด
สังคมหนึ่งโดยเฉพำะ แต่เป็นกำรใช้เหตุผลที่ลึกซึ้งยำกแก่กำรเข้ำใจยิ่งขึ้นตำมล�ำดับของวุฒิภำวะทำงปัญญำ
กำรพัฒนำกำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจะพัฒนำเป็นขั้นตอนจำกขั้นที่หนึ่งผ่ำนแต่ละขั้นไปจนถึงขั้นที่หก
บุคคลจะพัฒนำข้ำมขั้นไม่ได้ เพรำะกำรใช้เหตุผลในขั้นสูงขึ้นไป จะเกิดขึ้นได้ด้วยกำรมีควำมสำมำรถในกำร
ใช้เหตุผลในขั้นที่ต�่ำกว่ำอยู่ก่อนแล้ว ต่อมำเมื่อบุคคลได้รับประสบกำรณ์ทำงสังคมใหม่ ๆ หรือสำมำรถเข้ำใจ
ควำมหมำยของประสบกำรณ์เก่ำ ๆ ได้ดขี นึ้ จึงเกิดกำรเปลีย่ นแปลงทำงควำมคิดและเหตุผล ท�ำให้กำรใช้เหตุผล
ในขั้นที่สูงต่อไปมีมำกขึ้นเป็นล�ำดับ ส่วนเหตุผลในขั้นที่ต�่ำกว่ำก็จะถูกใช้น้อยลงทุกที จนถูกทิ้งไปในที่สุด
นอกจำกนั้นมนุษย์ทุกคนก็ไม่จ�ำเป็นต้องพัฒนำทำงจริยธรรมไปถึงขั้นสุดท้ำย แต่อำจจะหยุดชะงักที่ขั้นใด
ขั้นหนึ่งที่ต�่ำกว่ำได้ โคลเบิร์ก พบว่ำ ผู้ใหญ่ส่วนมำกจะพัฒนำกำรถึงขั้นที่ ๔ เท่ำนั้น
บ่อเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมได้มำจำกพัฒนำกำรทำงควำมคิด ในขณะทีเ่ ด็กได้มโี อกำสติดต่อสัมพันธ์
กับผู้อื่น กำรได้เข้ำกลุ่มทำงสังคมประเภทต่ำง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบำทของตนเองและของผู้อื่น
ซึ่งช่วยให้มีพัฒนำกำรทำงจริยธรรมในขั้นสูงได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ กำรพัฒนำทำงศีลธรรมนั้นมิใช่กำรรับควำมรู้
จำกกำรพร�่ำสอนของผู้อื่นโดยตรง แต่เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทของผู้อื่นด้วย รวมทั้ง
ข้อเรียกร้องและกฎเกณฑ์ของกลุ่มต่ำง ๆ ที่อำจจะขัดแย้งกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้บุคคลพัฒนำ
ไปตำมขั้นตอนในทิศทำงเดียวกันเสมอ ไม่ว่ำบุคคลจะอยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใดก็ตำม
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พัฒนาการด้านค่านิยมของแมสซี่
(Massey’s Values Development)

แมสซี่ ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยำ แบ่งพัฒนำกำรด้ำนค่ำนิยมของบุคคลออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่
๑. ระยะสร้างรอยประทับ เป็นระยะพัฒนำกำรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอำยุประมำณ ๗ ขวบ ที่เด็กจะ
ซึมซับรับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว และประทับรับไว้ว่ำสิ่งต่ำง ๆ ทั้งหลำยถูกต้อง เป็นจริง โดยเฉพำะสิ่งที่รับมำจำก
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควำมสับสน และควำมเชื่อผิด ๆ ที่ฝังลึกบำงประกำร ในระยะนี้อำจน�ำไปสู่กำรก่อตัวของ
บำดแผลทำงใจหรือปัญหำลึก ๆ ได้ ประเด็นส�ำคัญในระยะนี้ คือ กำรเรียนรู้ส�ำนึกว่ำด้วยควำมถูกและผิด
ชั่วและดี ซึ่งจะมีผลต่อกำรซึมซับประทับไว้จนเติบโต
๒. ระยะท�าตามแบบอย่าง เป็นพัฒนำกำรด้ำนค่ำนิยมของเด็กช่วงอำยุ ๘-๑๓ ขวบ ในระยะนี้
เด็กจะลอกเลียน ท�ำตำมแบบอย่ำงผูใ้ หญ่ นอกจำกพ่อแม่แล้วยังได้รบั อิทธิพลจำกคนอืน่ ๆ ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ครูผู้สอน กำรท�ำตำมแบบอย่ำงนี้ต่ำงจำกกำรเชื่อฟังแบบขำดเหตุผลในระยะแรก แต่เป็นควำมนิยมชมชอบ
๓. ระยะสังคมหล่อหลอม เป็นพัฒนำกำรด้ำนค่ำนิยมของเด็กวัยรุ่นช่วงอำยุ ๑๔-๒๑ ป ในระยะนี้เด็ก
จะเริ่มพัฒนำควำมเป็นปัจเจกบุคคล และหันเหควำมสนใจ ค่ำนิยม จำกที่ได้ถูกปลูกฝังไว้ในช่วงแรก ๆ ไปสู่
กำรแสวงหำผู้คนที่มีควำมสนใจ ควำมชอบ ค่ำนิยม ที่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกับตัวเอง ซึ่งส่วนมำกจะได้รับ
อิทธิพลจำกกลุ่มเพื่อน นอกจำกนี้สื่อต่ำง ๆ ยังมีอิทธิพลต่อเด็กมำกขึ้นด้วย โดยเฉพำะสื่อที่มีเนื้อหำ รูปแบบ
ซึ่งสอดคล้องสนองตอบค่ำนิยมของตนเองและกลุ่มเพื่อน
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การจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม
การศึกษาที่เน้นค่านิยมคืออะไร
กำรศึกษำค่ำนิยม (Values Education) เป็นกระบวนกำรที่ผู้คนถ่ำยทอดค่ำนิยมให้กับผู้อื่น อำจเป็น
กิจกรรมที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในองค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งผู้ที่อำวุโส ผู้น�ำ หรือผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ
ถ่ำยทอดให้กับสมำชิกอื่น ๆ กำรให้กำรศึกษำด้ำนค่ำนิยมด�ำเนินกำรได้ทั้งที่บ้ำน โรงเรียน สถำนศึกษำ ระดับ
และประเภทต่ำง ๆ รวมถึงในสถำนที่อื่น ๆ เช่น ทัณฑสถำน สถำนบริกำร โรงงำน บริษัท ฯลฯ
ในบริบทของสถำนศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำที่เน้นค่ำนิยม (Value-Based Education) คือกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งปลูกฝังสร้ำงเสริมค่ำนิยมให้ผู้เรียนโดยกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรอบรู้ทำงวิชำกำร และพัฒนำทักษะทำงสังคมและทักษะสัมพันธภำพ
ของนักเรียนที่จะคงอยู่ไปตลอดชีวิต สิ่งแวดล้อมส�ำคัญที่เอื้อต่อกำรปลูกฝังค่ำนิยมที่พึงประสงค์ คือ กำรเป็น
แบบอย่ำงของผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรของสถำนศึกษำนั้น ๆ
กำรจัดกำรศึกษำที่เน้นค่ำนิยมยังเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
กำรปรับปรุงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ กำรแก้ปัญหำที่เฉพำะเจำะจง กำรสร้ำงเสริมพลังอ�ำนำจให้บุคคล นักเรียน
ครู และโรงเรียน นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมและสังคม โดยผ่ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ แบบแผนกำรด�ำเนินชีวิตด้ำนจริยธรรมที่ท�ำให้ผู้เรียนซึมซับค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ในสังคม
ข้อควรค�านึงในการจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม
๑. กำรศึกษำที่เน้นค่ำนิยมไม่ใช่สูตรส�ำเร็จและเกิดผลทันทีทันใด หำกแต่เป็นกระบวนกำรเติบโต
พัฒนำที่ต้องอำศัยเวลำ อย่ำงไรก็ตำม เรำอำจเห็นผลข้ำงเคียงหรือกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำมค่ำนิยม
ที่พึงประสงค์เกิดขึ้นมำเป็นระยะ ๆ
๒. กำรศึกษำที่เน้นค่ำนิยมไม่ใช่เพียงบำงอย่ำง “ที่จัดให้เด็ก” เท่ำนั้น เรื่องส�ำคัญมำก คือ ผู้ใหญ่
ต้องเข้ำร่วมอย่ำงจริงจัง และเป็นแบบอย่ำงด้ำนพฤติกรรมให้เด็ก
๓. กำรศึกษำที่เน้นค่ำนิยมไม่ใช่กำรเพิ่มวิชำหรือเรื่องอื่นที่ยัดเยียดเพิ่มเติมเข้ำมำในหลักสูตร แต่เป็น
กระบวนกำรทีต่ อ้ งด�ำเนินกำรต่อเนือ่ งให้บรรลุผลตลอดหลักสูตร รวมทัง้ เป็นกำรสร้ำงเสริมเพิม่ พูนคุณภำพชีวติ
ในโรงเรียนโดยองค์รวม
๔. กำรศึกษำที่เน้นค่ำนิยมไม่ใช่กำรแสดงตนให้ “สุภำพ ดูดี มีมำรยำท” หำกแต่เป็นควำมฉลำดรู้
ทำงอำรมณ์จำกส�ำนึกที่แท้จริง เป็นเรื่องเกี่ยวกับควำมคำดหวังอย่ำงสูงส�ำหรับตนเองและผู้อื่น รวมถึงกำรคิด
วิจำรณญำณที่เข้มข้น
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แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม
๑. แนวทางทางปญญา เป็นวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรพัฒนำสติปัญญำให้ผู้เรียนรับรู้
เรียนรู้ เข้ำใจ ยอมรับค่ำนิยมตั้งแต่ระดับรูปธรรมไปถึงระดับนำมธรรม โดยเชื่อว่ำสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมคิด
เป็นรำกฐำนของคุณธรรมจริยธรรม
๒. แนวทางอบรมสั่งสอน เป็นวิธีกำรที่กลุ่มหรือสังคมก�ำหนดค่ำนิยมที่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้ำแล้ว
ว่ำสิ่งใด “ดี” หรือ “ไม่ดี” แล้วจึงจัดให้มีกำรอบรมสั่งสอน และฝกปฏิบัติตำมค่ำนิยมนั้น ๆ กระทั่งปฏิบัติ
จนเป็ น นิ สั ย แนวทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำแบบอบรมสั่ ง สอนอำจเหมำะส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย และ
ประถมศึกษำ ที่ยังมีพัฒนำกำรด้ำนศีลธรรม จริยธรรมอยู่ในระยะต้น ๆ โดยมีกำรประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
ในกำรจัดกำรเรียนรู้มำด�ำเนินกำร ดังนี้
๒.๑ การปลูกฝงค่านิยมโดยการเสริมแรงและการลงโทษ
เป็นกำรประยุกต์ใช้แนวคิดด้ำนพัฒนำกำรของโคลเบิรก์ ทีเ่ ห็นว่ำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ
ยังอยูใ่ นระยะพัฒนำกำรทีจ่ ะประพฤติตนตำมกฎเกณฑ์ตำ่ ง ๆ เพรำะหลีกเลีย่ งกำรลงโทษ ควำมถูก ผิด ตัดสิน
โดยพิจำรณำผล ถ้ำถูกลงโทษถือว่ำท�ำไม่ดี เด็กวัยนีจ้ งึ ยังไม่มเี หตุผลในกำรตัดสินใจท�ำสิง่ ต่ำง ๆ นอกจำกปฏิบตั ิ
ตำมค�ำสอนของผู้ใหญ่
พัฒนำกำรอีกขัน้ หนึง่ เด็กจะประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ มุง่ หวังรำงวัลส่วนตัว โดยจะน�ำควำมต้องกำร
ของตนมำก�ำหนดสิ่งที่ถูกและผิด ถ้ำหำกปฏิบัติสิ่งใดแล้วได้รำงวัลก็จะยึดถือว่ำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้น
กำรชมเชยและให้รำงวัลเมื่อเด็กท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมำะสม จึงเป็นวิธีปลูกฝังค่ำนิยมให้กับเด็ก เนื่องจำกเด็ก
ยังไม่สำมำรถตัดสินสิ่งต่ำง ๆ ได้ด้วยเหตุผลของตนเอง
อย่ำงไรก็ตำม กำรจะให้เด็กแสดงพฤติกรรมตำมค่ำนิยมที่ฝกหัดปลูกฝังอย่ำงต่อเนื่อง จ�ำเป็น
ต้องใช้หลักกำรของกำรเสริมแรงและกำรลงโทษตำมที่นักจิตวิทยำกลุ่มพฤติกรรมนิยมเสนอทฤษฎีที่เชื่อว่ำ
พฤติกรรมของคนเกิดจำกกำรปฏิสมั พันธ์ทำงสังคม ผลจำกกำรแสดงพฤติกรรมนัน้ จะเป็นตัวบ่งชีว้ ำ่ พฤติกรรมนัน้
จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอีกหรือไม่ในสถำนกำรณ์ที่คล้ำยกับสถำนกำรณ์เดิม หำกเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีแล้ว
ได้รับรำงวัลตอบแทน กำรชมเชยยกย่อง เด็กจะแสดงพฤติกรรมนั้นซ�้ำอีก แต่หำกแสดงพฤติกรรมใดแล้ว
ไม่ได้รบั รำงวัล กำรใส่ใจ ยกย่องชมเชย หรือถูกลงโทษ เด็กจะระงับหรือหยุดกำรกระท�ำนัน้ ๆ ดังนัน้ กำรเรียนรู้
ค่ำนิยมของเด็กจึงขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่จะพิจำรณำว่ำพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เหมำะสม แล้วน�ำมำใช้ในกำร
อบรมปลูกฝังเด็ก
๒.๒ การเรียนรู้ค่านิยมโดยการสังเกตจากตัวแบบ
แนวควำมคิดนี้เชื่อว่ำพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนในสังคมเกิดจำกกำรเรียนรู้โดยกำรสังเกต
จำกตัวแบบ ทั้งตัวแบบในชีวิตจริงหรือตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ ตัวแบบจะท�ำหน้ำที่ทั้งสร้ำงหรือพัฒนำ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็ก ๆ จะเรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรมจำกตัวแบบ
ผู้ใหญ่และสังคมจึงเป็นตัวแบบที่เด็กดู สังเกต และลอกเลียนแบบ กำรปลูกฝังค่ำนิยมในแนวทำงนี้ คือ
กำรสร้ำงและเลือกตัวแบบที่ดีให้เด็กได้รับรู้ สัมผัส สังเกต ส�ำหรับกระบวนกำรในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ตำมแนวคิดนี้ มี ๔ ขั้น คือ
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๑) การตั้งใจ เป็นกำรที่เด็กได้เห็นตัวแบบที่น่ำสนใจ เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
และเมื่อเด็กสนใจแสดงพฤติกรรมจะต้องมีกำรเสริมแรงเพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรมซ�้ำ
๒) การเก็บจ�า เมื่อเด็กสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่ดี และได้รับกำรยกย่องชมเชย
และได้เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบ่อย ๆ เด็กเกิดควำมสนใจต้องกำรแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบ
เด็กจะหำวิธีเก็บและจดจ�ำข้อมูลกำรแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสถำนกำรณ์
๓) การกระท�า เมื่อเด็กจดจ�ำข้อมูลได้และเก็บไว้ในควำมทรงจ�ำ เมื่อพบสถำนกำรณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องมำกระตุน้ เด็กจะน�ำข้อมูลมำแสดงเป็นพฤติกรรมทีใ่ กล้เคียงกับพฤติกรรมของตัวแบบเพือ่ ให้ได้ผล
เหมือนตัวแบบ
๔) การจูงใจ เมื่อเด็กสังเกตตัวแบบและจดจ�ำข้อมูลไว้ และเมื่อพบสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ถ้ำหำกมีกำรจูงใจและเด็กคำดว่ำจะได้รับกำรเสริมแรง เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมำ ดังนั้น ถ้ำหำกเด็ก
แสดงพฤติกรรมดี จึงควรได้รับผลในลักษณะกำรเสริมแรงเหมือนตัวแบบได้รับ กำรจูงใจจึงเป็นสิ่งสนับสนุน
ให้เด็กแสดงพฤติกรรมจริยธรรม
๒.๓ แนวทางการปลูกฝงค่านิยมผ่านกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
วิธีกำรที่ใช้แนวทำงกำรอบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงคุณลักษณะ ที่นิยม
น�ำมำประยุกต์ใช้กับผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คือ กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมโดยผ่ำน
กระบวนกำรพัฒนำคุณลักษณะด้ำนจิตพิสัย เป็นกำรประยุกต์แนวคิดของแครธโวลมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำนคุณลักษณะ ดังภำพ
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จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมทำงด้ำนจิตใจเกี่ยวกับค่ำนิยมควำมรู้สึก ควำมซำบซึ้ง ทัศนคติควำมเชื่อ
ควำมสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมของผูเ้ รียนจะไม่เกิดขึน้ ทันที กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงต้องใช้วธิ ปี ลูกฝัง
และสอดแทรกค่ำนิยมที่พึงประสงค์ แครธโวลได้เสนอขั้นในกำรพัฒนำคุณลักษณะด้ำนจิตพิสัยออกเป็น
๕ ขั้น ได้แก่
๑) ขั้นการรับรู้หรือการยอมรับ เป็นควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรำกฏกำรณ์หรือสิ่งเร้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ซึง่ เป็นไปในลักษณะของกำรแปลควำมหมำยของสิง่ เร้ำนัน้ ว่ำคืออะไร แล้วจะแสดงออกมำในรูปของควำมรูส้ กึ
ที่เกิดขึ้น ในขั้นนี้ครูผู้สอนต้องมีสิ่งเร้ำ เรื่องรำว สถำนกำรณ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้ำ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
ใส่ใจ รับรู้
๒) ขั้นการตอบสนอง เป็นกำรกระท�ำที่แสดงออกมำในรูปของควำมเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อ
สิ่งเร้ำนั้น ซึ่งเป็นกำรตอบสนองที่เกิดจำกกำรเลือกสรรแล้ว ในขั้นนี้ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนสนองตอบ
ต่อสิ่งเร้ำเพื่อพัฒนำควำมสนใจให้เกิดขึ้นจำกขั้นกำรรับรู้เพื่อพัฒนำต่ออย่ำงมีทิศทำง
๓) ขั้ น การเห็ น คุ ณ ค่ า เป็ น ขั้ น ที่ ผู ้ เรี ย นได้ แ สดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง กำรให้ คุ ณ ค่ ำ หรื อ ไม่ ใ ห้ คุ ณ ค่ ำ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้นต่อเนื่องจำกที่ผู้เรียนได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำในลักษณะพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
ในขั้ น กำรตอบสนอง ถื อ ได้ ว ่ ำ เป็ น ขั้ น กำรเกิ ด ค่ ำ นิ ย มที่ น� ำ มำซึ่ ง กำรเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ
ในคุณค่ำนั้น ๆ หรือปฏิบัติตำมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลำยเป็นควำมเชื่อ
๔) ขั้นการจัดระบบหรือรวบรวมจัดระเบียบค่านิยม เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้น�ำประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นกำรรวบรวมค่ำนิยมใหม่ที่เกิดขึ้น จำกแนวคิดและกำรจัดระบบค่ำนิยมที่จะยึดถือต่อไป หำกไม่สำมำรถ
ยอมรับค่ำนิยมใหม่ก็จะยึดถือค่ำนิยมเก่ำต่อไป แต่ถ้ำยอมรับค่ำนิยมใหม่ก็จะยกเลิกค่ำนิยมเก่ำที่ยึดถือ
๕) ขั้นการพัฒนาเปนลักษณะนิสัย เป็นขั้นกำรสร้ำงลักษณะนิสัยตำมค่ำนิยมที่ยึดถือ กำรน�ำค่ำนิยม
ที่ยึดถือมำปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง แสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ�ำตัว
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ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๓๒๔

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ กันยำยน ๒๕๕๗

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำรสู่กำรปฏิบัติ
เรียน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต
ตำมทีค่ ณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) และกระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยสร้ำงสรรค์ประเทศไทย
ให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้ำงคนในชำติให้มคี ำ่ นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร เพือ่ เป็นพืน้ ฐำนส�ำคัญในกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึน้ กับเยำวชนไทย ซึง่ ค่ำนิยมดังกล่ำวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ดังนั้น เพื่อให้กำรพัฒนำ
ผูเ้ รียนในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร มีแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงให้มีกำรด�ำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ให้สถำนศึกษำผนวกค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร ในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีกำรประกวดเล่ำเรื่อง
อ่ำนท�ำนองเสนำะ ท่องบทอำขยำน คัดลำยมือ แต่งเพลง กำพย์ กลอน ฯลฯ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม มีกจิ กรรมกำรเรียนรูต้ ำมแหล่งประวัตศิ ำสตร์ ท�ำโครงกำร/โครงงำนตำมแนวพระรำชด�ำริ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มีกำรประกวดวำดภำพ ร้องเพลง
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย เป็นต้น
๒. ให้สถำนศึกษำปลูกฝังและพัฒนำค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร ให้กับนักเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง เน้นกำรปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวันจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ให้มีกำรพัฒนำและประเมิน
อย่ำงเข้มข้นในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
- ชั้นประถมศึกษำปที่ ๑-๓ เน้นในด้ำนกำรรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ (ข้อ ๑) ควำมกตัญู
(ข้อ ๓) และกำรมีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย (ข้อ ๘)
- ชั้นประถมศึกษำปที่ ๔-๖ เน้นในด้ำนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (ข้อ ๒) ใฝหำควำมรู้ หมั่นศึกษำ
เล่ำเรียน (ข้อ ๔) และมีควำมเข้มแข็งทั้งกำย ใจ (ข้อ ๑๑)
- ชั้นมัธยมศึกษำปที่ ๑-๓ เน้นในด้ำนรักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย (ข้อ ๕) เข้ำใจ เรียนรู้
ประชำธิปไตยที่ถูกต้อง (ข้อ ๗) และปฏิบัติตำมพระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (ข้อ ๙)
- ชั้นมัธยมศึกษำปที่ ๔-๖ เน้นในด้ำนมีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ (ข้อ ๖) ด�ำรงตนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ ๑๐) และกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (ข้อ ๑๒)
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เช่น

๓. ให้สถำนศึกษำก�ำหนดวิธกี ำรเรียนรูค้ ำ่ นิยมหลัก ๑๒ ประกำร ให้เหมำะสมกับวัยและศักยภำพผูเ้ รียน

- ระดับประถมศึกษำ ให้เรียนรู้ผ่ำนบทเพลง นิทำน เหตุกำรณ์ หรือกำรศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ อำทิ สถำนที่จริงทำงประวัติศำสตร์ หน่วยงำนตำมโครงกำรพระรำชด�ำริ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
- ระดับมัธยมศึกษำ ให้เรียนรูผ้ ำ่ นกำรศึกษำเปรียบเทียบ วิเครำะห์ สังเครำะห์ชวี ประวัตบิ คุ คลส�ำคัญ
บุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเหตุกำรณ์ส�ำคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อกำรพัฒนำกำรอยู่ร่วมกัน
ในเชิงสร้ำงสรรค์
๔. ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำก�ำกับ ติดตำม นิเทศกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์
๕. ให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำติดตำม นิเทศ และประเมินสถำนศึกษำที่ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร อย่ำงเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและแจ้งสถำนศึกษำด�ำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยกมล รอดคล้ำย)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗-๖๘
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕
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คณะผู้จัดท�า

แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
-----------------------------

ที่ปรึกษา
๑. นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์
๒. นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร
๓. นำงสุกัญญำ งำมบรรจง
๔. นำงสำวไพรวัลย์ พิทักษ์สำลี

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
อดีตผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

คณะท�างานก�าหนดกรอบและจัดท�านิยาม ตัวชี้วัด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
๑. รองศำสตรำจำรย์วิชัย วงษ์ใหญ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยำกร
๒. นำยธีระภำพ เพชรมำลัยกุล
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยำกร
๓. นำยกิตติชัย สุธำสิโนบล
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยำกร
๔. นำงธีรนุช รอดแก้ว
ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก
๕. นำงสำวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๒
๖. นำงสำวอุษำ วีระสัย
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
๗. นำยวิฑูรย์ ชั่งโต
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สมุทรปรำกำร เขต ๒
๘. นำยอัตถสิทธิ์ นำวะลี
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๒
๙. นำยณภัทร ศรีละมัย
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๖
๑๐. นำยสุทธิ สุวรรณปำล
ศึกษำนิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑
๑๑. นำงสำวษมำพร ศรีอิทยำจิต
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๓
๑๒. นำงสำวนันทยำ เศรษฐจิตต์
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๑๗
๑๓. นำงธนนันท์ คณะรมย์
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๑๘
๑๔. นำงสำยสวำท รัตนกรรดิ
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑
๑๕. นำยสิทธิพงษ์ ศรีหล้ำ
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๓๔
๑๖. นำยประเทือง วงศ์ประเสริฐ
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๓๙
๑๗. นำงสำวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ์
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พังงำ
๑๘. นำงจิรำ ชูช่วย
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๑๒
๑๙. นำงรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕
๒๐. นำงวนิดำ ปำณีนิจ
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๒๗
๒๑. นำยอนุ เจริญวงศ์ระยับ
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
๒๒. นำงทวิกำ ตั้งประภำ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
๒๓. นำยโสภณ ค�ำนึงเนตร
ส�ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
๒๔. นำงสำวจันตรำ ชื่นใจ
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย (ประถม) กรุงเทพมหำนคร
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๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.

นำยประเสริฐ ปำณีนิจ
นำยอภิชำฎ พงษ์ภู่
นำงสำววิไล แจ่มเจริญ
นำยพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง
นำงสุชำดำ ยอดสุรำงค์
นำงชนกนำถ วงศ์สุวรรณ
นำงสำวกวีกำนต์ สังข์ทอง
นำยนภดล บุญรัศมี
นำงพัชรินทร์ ธรรมสังวำล
นำงสำวกมลธร ระวิสะญำ
นำยพิชิต ยำวิไชย
นำงสำวชัชฎำภรณ์ ศิลปสุนทร
นำงสำวรัชดำพร ศรีภิบำล
นำงสำวนลินรัตน์ ด่ำนลำเคน
นำยเดชำ ละลีย์
นำงสำวพนิดำ สัตดำสำธุชนะ
นำยส�ำรวย นักกำรเรียน
นำงสำวปริยำพร ญำณะชัย
นำงวรรณพร ปัทมำนนท์
นำงสำวเบ็ญจวรรณ อ�ำไพศรี
นำงสำวจันทิรำ ทวีพลำยนต์
นำงสำวกิ่งกำญจน์ สิรสุคนธ์
นำยธัญญำ เรืองแก้ว
นำงพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นำยประชำ อ่อนรักษำ
นำยณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
นำงศรินทร ตั้งหลักชัย
นำงสำวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มำลี

รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสตรีศึกษำ จังหวัดร้อยเอ็ด
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษำ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเทศบำล ๖ (วัดตันตยำภิรม) จังหวัดตรัง
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย จังหวัดสงขลำ
ครูเชี่ยวชำญโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหำนคร
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม จังหวัดน่ำน
โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหำนคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
กรมกำรศำสนำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

คณะท�างานจัดท�าแนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
๑. นำยธีระภำพ เพชรมำลัยกุล
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒. นำยกิตติชัย สุธำสิโนบล
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๓. นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์
ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำญจนบุรี เขต ๒
๔. นำงธีรนุช รอดแก้ว
ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก
๕. นำงสำวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๒
๖. นำงสำวอุษำ วีระสัย
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
๗. นำยอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปยะรัตน์
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

วิทยำกร
วิทยำกร
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๙.
๑๐.
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๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
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นำยวิฑูรย์ ชั่งโต
นำยณภัทร ศรีละมัย
นำยสุทธิ สุวรรณปำล
นำงสำวษมำพร ศรีอิทยำจิต
นำงสำยสวำท รัตนกรรดิ
นำยเอกฐสิทธิ์ กอบก�ำ
นำยสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์
นำงมินตรำ เกษศิลป
นำยสิทธิพงษ์ ศรีหล้ำ
นำงสำวจิรำพร อัครสมพงศ์
นำงสำวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ์
นำงกมลวรรณ สุวรรณ์
นำงจิรำ ชูช่วย
นำยวิรัตน์ บรรจง
นำงนิตยำ กนิษฐ์
นำงวนิดำ ปำณีนิจ
นำยอนุ เจริญวงศ์ระยับ
นำงสำวพัชรำวลัย มีทรัพย์
นำงสำวรัตนำ มุ่ยเรืองศรี
นำยประเสริฐ ปำณีนิจ
นำยพิชิต ยำวิไชย
นำยอภิชำฎ พงษ์ภู่
นำงสำวกมลธร ระวิสะญำ
นำงแววนภำ กำญจนำวดี
นำงนงนุช สีลอ
นำงอังสนำ พิไสยสำมนต์เขต
นำงเสำวณี ณัฎฐประเสริฐ
นำงสำวกิ่งกำญจน์ สิรสุคนธ์
นำยธัญญำ เรืองแก้ว
นำงพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นำงสำวโชติมำ หนูพริก
นำยณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
นำงณัฐำ เพชรธนู
นำงศรินทร ตั้งหลักชัย

ศึกษำนิเทศก์ สพป.สมุทรปรำกำร เขต ๒
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๖
ศึกษำนิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๓
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ล�ำปำง เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.น่ำน เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๓๔
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สตูล
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พังงำ
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๑๒
ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร
ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๒๗
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนทวำรวดี จังหวัดนครปฐม
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสตรีศึกษำ จังหวัดร้อยเอ็ด
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม จังหวัดน่ำน
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม จังหวัดพิจิตร
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนพญำไท กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนรำชวินิตมัธยม กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ลพบุรี
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
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คณะท�างานพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
๑. รองศำสตรำจำรย์วิชัย วงษ์ใหญ่
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยำกร
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดนุชำ ปนค�ำ
ครูโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำกร
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
๓. นำยสมศักดิ์ ลิลำ
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ มหำวิทยำลัยบูรพำ
วิทยำกร
๔. นำงสำวจิรำพร อัครสมพงษ์
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สตูล
๕. นำยวิรัตน์ บรรจง
ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร
๖. นำงธิดำพร พำนิชพันธ์
รองผู้อ�ำนวยกำร สพป.พิษณุโลก เขต ๑
๗. นำงธีรนุช รอดแก้ว
ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก
๘. นำงสำวอุษำ วีระสัย
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
๙. นำยภูมิบดินทร์ หัตถนิรันทร์
ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต ๒
๑๐. นำยอัตถสิทธิ์ นำวะลี
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๒
๑๑. นำงจิรำ ชูช่วย
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๑๒
๑๒. นำงสำวนันทยำ เศรษฐจิตต์
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๑๗
๑๓. นำยมำนะ ครุธำโรจน์
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลมณีรำษฎร์คณำลัย จังหวัดนครรำชสีมำ
๑๔. นำยประทุม เกตุกิตติคุณ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนศรีคีรีมำศวิทยำ จังหวัดสุโขทัย
๑๕. นำยเสวก บุญประสพ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนดงซ่อมพิทยำคม จังหวัดตำก
๑๖. ว่ำที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรำ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงน�้ำกลัดใต้ จังหวัดเพชรบุรี
๑๗. นำยอภิชำฎ พงษ์ภู่
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม จังหวัดพิจิตร
๑๘. นำงสำวกมลธร ระวิสะญำ
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๑๙. นำงสำวกัลยำรัตน์ สำตรจีนพงษ์
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
๒๐. นำงแววนภำ กำญจนำวดี
โรงเรียนพญำไท กรุงเทพมหำนคร
๒๑. นำงชนกนำถ วงศ์สุวรรณ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน จังหวัดขอนแก่น
๒๒. นำงพนอ สงวนแก้ว
โรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ จังหวัดรำชบุรี
๒๓. นำงสำวปำณิสรำ ศิริประเสริฐ
โรงเรียนทวำรวดี จังหวัดนครปฐม
๒๔. นำงสุชำดำ ยอดสุรำงค์
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนำศึกษำ จังหวัดขอนแก่น
๒๕. นำงนงนุช สีลอ
โรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๖. นำงเสำวณี ณัฎฐประเสริฐ
โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ลพบุรี
๒๗. นำยมำรุต พัฒผล
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๘. นำยอนุ เจริญวงศ์ระยับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
๒๙. นำยสมพงษ์ พันธุรัตน์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
๓๐. นำงสำววดำภรณ์ พูลผลอ�ำนวย
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพม. เขต ๓๑
๓๑. นำยธัญญำ เรืองแก้ว
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
๓๒. นำงพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๓๓. นำงสำวโชติมำ หนูพริก
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๓๔. นำยประชำ อ่อนรักษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๓๕. นำยณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๓๖. นำงสำวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มำลี
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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คณะท�างานบรรณาธิการกิจ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพมหานคร
๑. นำงสำววดำภรณ์ พูลผลอ�ำนวย
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพม. เขต ๓๑
๒. นำงสำวกิ่งกำญจน์ สิรสุคนธ์
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓. นำยประทุม เกตุกิตติคุณ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนศรีคีรีมำศวิทยำ จังหวัดสุโขทัย
๔. นำยมำนะ ครุธำโรจน์
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลมณีรำษฎร์คณำลัย จังหวัดนครรำชสีมำ
๕. นำงสำวขนิษฐำ เลิศไพรัตน์
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลมณีรำษฎร์คณำลัย จังหวัดนครรำชสีมำ
๖. นำงสำวภิรญำ กนกธัชปำรมี
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๗. นำยอภิชำฎ พงษ์ภู่
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม จังหวัดพิจิตร
๘. นำงธีรนุช รอดแก้ว
ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก
๙. นำงสำวอุษำ วีระสัย
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
๑๐. นำยเอกฐสิทธิ์ กอบก�ำ
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ล�ำปำง เขต ๑
๑๑. นำยวิรัตน์ บรรจง
ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร
๑๒. นำงนรินทร ชมชื่น
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๓๖
๑๓. นำงพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๑๔. นำงสำวโชติมำ หนูพริก
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๑๕. นำยณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๑๖. นำงสำวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มำลี
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
คณะบรรณาธิการขั้นสุดท้าย
๑. นำงสำววดำภรณ์ พูลผลอ�ำนวย
๒. นำงสำวกิ่งกำญจน์ สิรสุคนธ์
๓. นำงธีรนุช รอดแก้ว
๔. นำงมินตรำ เกษศิลป
๕. นำงสำวอุษำ วีระสัย
๖. นำยเอกฐสิทธิ์ กอบก�ำ
๗. นำงนรินทร ชมชื่น
๘. นำงสำวภิรญำ กนกธัชปำรมี
๙. นำงปริศนำ แย้มวัตร
๑๐. นำงพรพรรณ โชติพฤกษวัน
๑๑. นำยณัฐพล ตันเจริญทรัพย์

ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพม. เขต ๓๑
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต ๒
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ล�ำปำง เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต ๓๖
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ครูช�ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ผู้วาดภาพประกอบรูปเล่ม
นำงสำวรชยำ ธนธัญชูโชติ

ครูโรงเรียนวัดหนองแขม (สหรำษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหำนคร

ผู้ออกแบบปก
นำยอภิชัย หำญกล้ำ

ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
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แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจ�ำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชด�ำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

