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คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใหความสําคัญ
กับการยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริม
การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย
จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย และมีนโยบายหนึ่งในการสรางโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทยใหเกิดความเทาเทียมและเปนธรรม

สํ า นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการโครงการสงเสริม
นั ก เรี ย นผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และบํ า เพ็ ญ ประโยชน เ ข า ศึ ก ษาต อ ในสถาบั น
อุดมศึกษา เรียกโดยยอวา โครงการเด็กดีมีที่เรียน เปนโครงการที่สรางและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประพฤติดี
มีคณ
ุ ธรรม บําเพ็ญประโยชนเพือ่ สังคมเปนทีป่ ระจักษใหเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้ น ที่ ด ว ยระบบโควตาพิ เ ศษ โดยได จั ด ทํ า เกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมเพื่ อ ให
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใชเปนแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา เกณฑดังกลาวใชมาแลวตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑
ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการทบทวนและพัฒนาเกณฑการประเมินคุณธรรมของผูเรียน
ภายใตโครงการเด็กดีมีที่เรียนใหมีความชัดเจนและเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอขอบคุ ณ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
ในการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้
จะเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการประเมินคุณธรรม
ของผูเรียนตอไป
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การประเมิน
ความสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
สากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาสวนตน เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิิปไตย เคารพ
ความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมทั้ง
รูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย ดังนั้น จึงจําเปนที่ผูเรียนตองไดรับ
การพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวม ดวยประสบการณที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเปาหมายมุงพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรู พรอมทั้ง
ยังมีการจัดเวลาใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม อีกทั้งยังเสริมสรางใหผูเรียน
มีศลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพือ่ สังคม สามารถ
จัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
อนึ่ง เปนที่นายินดีที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันเสารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โดยมี รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ดํารงตําแหนงประธานที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทยขณะนั้น ไดเห็นชอบในหลักการใหสถาบันอุดมศึกษานําคะแนนคุณธรรม
ความดีของเยาวชนมาใชเปนองคประกอบหนึง่ ในการพิจารณาเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในอนาคต
จึงเสนอใหกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาระบบการประเมินใหเปนรูปธรรม เพื่อที่จะนําผลงานดาน
คุณธรรมของนักเรียนมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

1

กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสําคัญในการรวมสงเสริมใหเกิดมิติใหมที่มีคุณคาตอ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีนโยบายสงเสริมผูทําความดีเปนที่ประจักษ
และยอมรับไดใหเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบรับตรงพิเศษ และไดมอบใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเรียน” เพื่อ
ใหสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมใหมีความ
เปนรูปธรรม เที่ยงตรง เปนที่ยอมรับทั้งมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา โครงการเด็กดีมีที่เรียน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑
เปนโครงการทีส่ รางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกนกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ ปน
คนดี มีคุณธรรม บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมเปนที่ประจักษไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
ดวยระบบรับตรงพิเศษ
ปจจุบนั โครงการเด็กดีมที เ่ี รียนไดมภี าคีเครือขายครอบคลุมทุกภูมภิ าค ซึง่ เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีเจตนารมณเดียวกันในการ
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย นในโครงการ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น การให โ ครงการเด็ ก ดี มี ที่ เ รี ย นดํ า เนิ น การ
ไปอยางตอเนื่อง ยั่งยืน หนวยงานระดับนโยบาย ไดแก ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จึงตกลงทําบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ดังภาคผนวก ค
การประเมินคุณธรรมของผูเรียนภายใตโครงการเด็กดีมีที่เรียน สถานศึกษาตองดําเนินการ
อยางละเอียดและรอบคอบ ตองทําความเขาใจ และชี้แจงใหผูปกครอง ผูเรียน และผูเกี่ยวของทราบ
บทบาทของตนในการรวมสงเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมความดีของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทีป่ ระสงคจะนําเสนอผลงานเพือ่ ขอรับการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ตามโครงการพิเศษ

หลักการ
การประเมินคุณธรรมของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนทํากิจกรรม
ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในที่สุด
จะทําใหผูเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของตนตอไป
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กรอบแนวคิด
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เปนเปาหมายในการพัฒนา
และประเมินไดมาจากแหลงตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติตองการ (กรมวิชาการ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔) ไดแก
๑.๑ มีระเบียบวินยั
๑.๒ มีความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม
๑.๓ ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ
๑.๔ สํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
๑.๕ รูจักคิดริเริ่ม วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
๑.๖ กระตือรือรนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูนชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
๑.๗ มีพลานามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
๑.๘ รูจักพึ่งตนเองและมีอุดมคติ
๑.๙ มีความภาคภูมิใจและรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ
๑.๑๐ มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญูกตเวที กลาหาญ และสามัคคีกัน
๒. คานิยมพื้นฐาน ๕ ประการ ของคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดแก
๒.๑ การพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ
๒.๒ การประหยัดและรูจักอดออม
๒.๓ การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
๒.๔ การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
๒.๕ ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
๓. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก
๓.๑ ขยัน
๓.๒ ประหยัด
๓.๓ ซื่อสัตย
๓.๔ มีวินัย
๓.๕ สุภาพ
๓.๖ สะอาด
๓.๗ สามัคคี
๓.๘ มีนํ้าใจ
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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๔. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวยหลักการ ๓ ประการ ดังนี้
๔.๑ ความพอประมาณ
๔.๒ ความมีเหตุผล
๔.๓ การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
เงือ่ นไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูใ นระดับพอเพียงนัน้ ตองอาศัย
ทั้งความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน คือ
๑) เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบ
การวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
๒) เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรมที่ จ ะต อ งเสริ ม สร า ง ประกอบด ว ย มี ค วามตระหนั ก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ
และไมตระหนี่
๕. คุ ณ ธรรม ๔ ประการ ตามพระราชดํ า รั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในการ
เสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อ
วันศุกรที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไดแก
ประการแรก คือ การใหทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน
ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน
ประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่น และประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา และ
ในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทํานําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง
เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล
๖. หลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนา
๗. ความคาดหวังและความตองการของสังคมจากบทความในสิ่งตีพิมพตาง ๆ
๘. คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๘.๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย
๘.๒ ซื่อสัตยสุจริต
๘.๓ มีวินัย
๘.๔ ใฝเรียนรู
๘.๕ อยูอยางพอเพียง
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๘.๖ มุงมั่นในการทํางาน
๘.๗ รักความเปนไทย
๘.๘ มีจิตสาธารณะ
๙. คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
๙.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๙.๒ ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๙.๓ กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๙.๔ ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๙.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๙.๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๙.๗ เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๙.๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙.๙ มีสติรตู วั รูค ดิ รูท าํ รูป ฏิบตั ติ ามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
๙.๑๐ รูจ กั ดํารงตนอยูโ ดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
๙.๑๑ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่าหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๙.๑๒ คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
จากคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนจากแหลงตาง ๆ
ทีก่ ลาวมาแลวขางตน ไดสงั เคราะหแลวนํามาจัดเปนกลุม คุณธรรมเพือ่ พิจารณากิจกรรมในการพัฒนา
และการประเมินเปน ๓ กลุม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมคุณธรรมอื่นไดอีกตามความตองการ
ของสถานศึกษา
กลุมที่ ๑ คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน
เปาหมาย : ผูเรียนพัฒนาคุณธรรมของตนไดเต็มตามศักยภาพและดํารงตนอยางมีความสุข
โดยไมเบียดเบียนผูอื่น
ประกอบดวยคุณธรรม ๖ ประการ คือ รักสะอาด ความสนใจใฝรู ความเชื่อมั่นในตนเอง
การพึ่งตนเอง การรักษาศีล ๕ หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ และการหลีกเลี่ยง
อบายมุข ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธไดดังแผนภาพตอไปนี้
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นิยามศัพท
๑. รักสะอาด หมายถึง การรักษาความสะอาดทางดานจิตใจ โดยมีการพัฒนาจิตใจของ
ตนเองใหสะอาดผองใสอยูเสมอ และการรักษาความสะอาดดานรางกาย กายภาพ สิ่งแวดลอม
๒. ความสนใจใฝรู หมายถึง ความตั้งใจศึกษาเลาเรียน ความพยายาม ความกระตือรือรน
ของบุคคลที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ หรือเรียนรูใหลึกซึ้ง กวางขวางมากขึ้น
๓. ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง หมายถึ ง ความมั่ น ใจ และมั่ น คงอยู ใ นเหตุ ใ นผลตาม
แนวความคิดหลักการทํางาน และการกระทําของตนเองที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวงไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๔. การพึ่งตนเอง หมายถึง ความสามารถและทักษะในการดําเนินชีวิตดวยตนเอง ทั้งดาน
ชีวิตสวนตัว การเรียน และการทํางานอยางมีความสุข
๕. การรักษาศีล ๕ หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ หมายถึง การหมั่น
ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕ หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อปรับพฤติกรรม
ของตนเองใหละเวนจากการกระทําที่เปนโทษ เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การทะเลาะวิวาท
ทํารายรางกายกัน การลักขโมย การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การหลอกลวงฉอโกง การเสพสุรา
ยาเสพติด และของมึนเมาทั้งหลาย เปนตน
๖. การหลีกเลี่ยงอบายมุข หมายถึง การละเวน หรือไมยุงเกี่ยวกับสิ่งที่นําชีวิตของตนไปสู
ความเสื่อม เชน การเที่ยวกลางคืน การพนัน การหมกมุนกับการเที่ยวเลนที่กอใหเกิดโทษ การติดเกม
การคบคนชั่วเปนมิตร การเกียจครานในการศึกษาเลาเรียนและการทํางาน เปนตน
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กลุมที่ ๒ คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน
เปาหมาย : ความสําเร็จของการทํางานรายบุคคลและการทํางานกลุม
ประกอบดวยคุณธรรม ๖ ประการ คือ ความประหยัด ความมีวินัย ความอุตสาหะ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต และความมีนํ้าใจ ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธไดดังแผนภาพตอไปนี้

ÙüćööĊîćĚĞ ĔÝ

ÙüćöðøąĀ÷Ćé

การพัฒนา
การทํางาน

ÙüćöàČęĂÿĆê÷ŤÿčÝøĉê

ÙüćöøĆïñĉéßĂï

ÙüćööĊüĉîĆ÷

ÙüćöĂčêÿćĀą

นิยามศัพท
๑. ความประหยัด หมายถึง การใชทรัพยากรหรือสิง่ ของตาง ๆ ทัง้ ของตนเองและสวนรวม
อยางพอประมาณ มีเหตุมีผล และระมัดระวัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและความคุมคา
๒. ความมีวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กติกา และ
ขอตกลงตาง ๆ ของสังคม
๓. ความอุตสาหะ หมายถึง ความมุงมั่น ตั้งใจ เพียรพยายามทําหนาที่การงานทั้งของ
ตนเองและสวนรวมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอดวยความอดทน เพื่อใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน
๔. ความรับผิดชอบ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน ทั้งในฐานะ
ผูนําและผูตามที่ดีของกลุมและสังคม ดวยความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุมีผล
รวมทั้งยอมรับผลแหงการกระทํานั้น
๕. ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติถูกตอง ตรงตอความเปนจริง ทั้งกาย
วาจา ใจ ทั้งตอตนเองและผูอื่น
๖. ความมีนาํ้ ใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ เอือ้ อาทร ชวยเหลือเกือ้ กูล
กันและกัน เอาใจใส ใหความสนใจในชีวิตความเปนอยูของผูอื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณคาของ
เพื่อนมนุษยเพื่อใหสามารถทํางานประสบผลสําเร็จ
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
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กลุมที่ ๓ คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม
เปาหมาย : สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ประกอบดวยคุณธรรม ๖ ประการ คือ ความกตัญูกตเวที ความเสียสละ ความสามัคคี
ความมีมนุษยสัมพันธ ความเปนประชาธิปไตย และจิตสาธารณะ ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธได
ดังแผนภาพตอไปนี้

ÙüćöÖêĆâťĎÖêđüìĊ

Ýĉêÿćíćøèą

ÙüćöđðŨîðøąßćíĉðĕê÷

ÙüćööĊöîčþ÷ÿĆöóĆîíŤ

การพัฒนา
การอยูรวมกัน
ในสังคม

ÙüćöđÿĊ÷ÿúą

ÙüćöÿćöĆÙÙĊ

นิยามศัพท
๑. ความกตั ญ ู ก ตเวที หมายถึง การแสดงออกถึงการรูคุณ และการสนองคุณตอ
พอแม บุพการี บุคคลในครอบครัว ผูมีพระคุณ ครู โรงเรียน ชุมชน สังคม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๒. ความเสียสละ หมายถึง การมีนํ้าใจ แบงปนใหแกผูอื่น ดวยกําลังกาย กําลังใจ
กําลังทรัพย หรือกําลังปญญา
๓. ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียง ความกลมเกลียวเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ในการทํากิจกรรมที่ดีงามเปนหมูคณะ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว
๔. ความมีมนุษยสัมพันธ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนใหมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
เพื่อความสงบสุขและความสําเร็จของตนเองและหมูคณะ
๕. ความเปนประชาธิปไตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของ
ตนเอง และเคารพในสิทธิของผูอื่นโดยเทาเทียมเสมอกัน ใชเหตุผลและสติปญญาในการตัดสินใจ
ใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
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๖. จิตสาธารณะ หมายถึง จิตที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทําความดีที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม

กระบวนการพัฒนาคุณธรรมของผูเรียน
กอนการประเมินคุณธรรมของผูเรียน สถานศึกษามีบทบาทและหนาที่สําคัญในการพัฒนา
และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเต็ม
ศักยภาพของผูเ รียน โดยการจัดสรรเวลาและสงเสริมใหจดั กิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย ทัง้ ภายใน
สถานศึกษาและในทองถิ่นหรือสังคม ตลอดจนกระตุนใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม หรือสรางสรรค
กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อผูเรียนไดสํารวจความสนใจ พัฒนาความรูความสามารถของตนและ
ปรับประยุกตสูชีวิตจริง อีกทั้งสถานศึกษาควรจะตองเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นเขาสูชั้นเรียน
ขยายใหกวางขวางเปนระดับสถานศึกษา สูช มุ ชนและสังคม โดยสถานศึกษาทําหนาทีใ่ นดานการบริหาร
กิจกรรมภายในชั้นเรียนและในสถานศึกษา และประสานความรวมมือกับชุมชนและสังคมในการทํา
กิจกรรมนอกสถานศึกษา ดังตัวอยางโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมที่สถานศึกษาเปนผูจัด หรือ
กิจกรรม/โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียน และกิจกรรมสรางสรรคสังคม (แสดงใน
ภาคผนวก ก) โดยผูเกี่ยวของควรมีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมของผูเรียนดังนี้
๑. บทบาทของครู ครูควรทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและผูสนับสนุนใหผูเรียนทํากิจกรรม
โครงงานหรือโครงการตาง ๆ ทั้งในระดับกลุมสาระการเรียนรู ภายในหองเรียน หรือในระดับ
สถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมในดานการพัฒนาตน การพัฒนาการทํางาน
และการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม โดยแนะนําแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เปนบุคคล องคกร หนวยงาน
และแหลงเรียนรูตาง ๆ อยางไรก็ตาม ครูพึงแจงใหผูเรียนเก็บรวบรวมรองรอยหลักฐานการทํา
กิจกรรมโครงงานหรือโครงการตาง ๆ จัดทําเปนแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และเขียนวิเคราะห
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงตนเองและการทํากิจกรรม
ครั้งตอไป
๒. บทบาทของผูปกครอง ผูปกครองควรสนับสนุนชวยเหลือและมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของผูเ รียนในความปกครอง เพือ่ ใหผเู รียนมีกาํ ลังใจในการทําความดีและยังเปนโอกาสใหผปู กครอง
รับรูพฤติกรรมการทํากิจกรรมของผูเรียน ขณะเดียวกันก็สามารถทําบทบาทเปนผูประเมินการทํา
กิจกรรมนั้น ๆ ดวย เนื่องจากผูปกครองเปนผูที่ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด ถือไดวาเปนเบาหลอมและ
เปนตนแบบการพัฒนาคุณธรรมที่สําคัญที่สุด เปนผูมีสวนรวมในการปลูกฝง สงเสริมคุณธรรมโดยตรง
นอกจากนี้ ผูปกครองยังอาจใหผูเรียนไดไปรวมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผูปกครองทําอยูไดอีกดวย

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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๓. บทบาทของผูเรียน ผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยอาจเริม่ ตนจากการเปนผูเ ขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ไปสูก ารเปนผูน าํ การจัดกิจกรรม หรือสรางสรรคกจิ กรรมใหม ๆ และเมือ่ สิน้ ปการศึกษาแตละระดับชัน้
ผูเรียนควรคัดเลือกผลงานเดนที่ไดปฏิบัติในรอบปนั้น ๆ จํานวนไมเกิน ๓ ผลงาน เพื่อเก็บไว
ในแฟมสะสมผลงานดีเดน โดยอาจเขียนคําอธิบายสั้นๆ ประกอบผลงานตามหัวขอตอไปนี้หรือ
ตามที่สถานศึกษากําหนด
๓.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรมหรือการปฏิบัติ ลักษณะของกิจกรรม สถานที่ทํากิจกรรม
(ความยาวไมเกินครึ่งหนากระดาษ เอ๔)
๓.๒ บทบาทหนาที่ของผูเรียนในการทํากิจกรรมนั้น ๆ
๓.๓ ผลที่เกิดขึ้น แบงออกเปน
๑) ผลของการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
๒) ผลที่เกิดกับผูเรียนในดานองคความรูที่เกิดขึ้น ดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๓) ผลกระทบอื่น ๆ
๓.๔ ความประทับใจของผูเรียนที่มีตอการทําโครงการ/กิจกรรมนั้น
๓.๕ หลักฐานรองรอยที่แสดงถึงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น เชน สมุดบันทึกความดี
คํารับรองของครูที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม ผูรับประโยชนจากโครงการ รูปถาย สื่อมัลติมิเดีย
สื่อสารสนเทศตาง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ ฯลฯ แตละผลงานมีความยาวไมเกิน ๕ หนากระดาษ เอ๔
๔. บทบาทของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปน
หนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาโดยตรง ควรมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียนอยางทั่วถึง โดยใหมี
การทํากิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมใหมากขึ้น และมีการกํากับ
นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน อีกทั้ง ควรมีการศึกษาวิจัยและประเมินผลลัพธของการพัฒนาผูเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค นอกจากนี้ ควรสรางภาคีเครือขายทัง้
องคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันในการพัฒนาผูเ รียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
๕. บทบาทของหนวยงานระดับนโยบาย ควรสรางความรวมมือ รวมแรง รวมใจของ
ผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาและสงเสริมผูเรียน และควรมีเวทีใหผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคมเปนที่ประจักษไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาผลการดําเนินงานโครงการ
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แนวทางการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
แนวทางการประเมินคุณธรรมฯ ที่จะกลาวตอไปนี้มุงเนนผูเรียนที่มีความประสงคนําเสนอ
ผลงานเพือ่ ขอรับการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการพิเศษ อยางไรก็ตาม
สถานศึกษาอาจพิจารณาปรับปรุงแนวทางการประเมินคุณธรรมฯ นี้ เพื่อใชประเมินนักเรียนทั่วไป
ตามวัตถุประสงคอื่น ๆ ก็ได
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค อาจแบงเปน
๓ ระดับ ไดแก
๑. ระดับสถานศึกษา
๒. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ระดับสถาบันอุดมศึกษา
การประเมินระดับสถานศึกษา
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
ในระดับสถานศึกษาเปนการประเมินโดยคณะกรรมการ ครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของ โดยประเมินจาก
แฟมสะสมผลงานดีเดนรายปของผูเรียน ซึ่งควรประเมินเปนป ๆ ไป และอาจเปรียบเทียบผลการประเมิน
ในแตละป เพื่อแสดงพัฒนาการของผูเรียนแตละคน การประเมินคุณธรรมฯ ควรมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนการประเมินคุณธรรมฯ จากแฟมสะสมผลงาน
๑. แตงตั้งคณะกรรมการ
๒. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลในแฟมสะสมผลงานโดยภาพรวม ใชเกณฑการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลในแฟมสะสมผลงาน ดังนี้
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) คือ แฟมที่รวบรวมขอมูลพื้นฐานสวนตัว และผลงานที่
เกิดจากการลงมือปฏิบัติอยางเปนกระบวนการ หลักฐานรองรอยที่นําเสนอสามารถสะทอนใหเห็น
ภาพความสามารถที่แทจริงของเจาของแฟมไดอยางชัดเจน

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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เกณฑการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลในแฟมสะสมผลงาน
ระดับความนาเชื่อถือ

คําอธิบายคุณภาพ

๔

หลักฐานและขอมูลตาง ๆ มีความสอดคลองกันทั้งหมดและยืนยัน
สภาพความเปนจริง
หลักฐานและขอมูลตาง ๆ มีความสอดคลองกัน และยืนยันสภาพความเปนจริง
เปนสวนใหญ
หลักฐานและขอมูลตาง ๆ มีความสอดคลองกันเปนสวนนอย
หลักฐานและขอมูลตางๆ ไมสอดคลองกัน

๓
๒
๑

๓. แฟมสะสมผลงานที่ไดรับการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลในแฟมสะสมผลงาน
โดยภาพรวมตั้ ง แต ร ะดั บ ๓ ขึ้ น ไป จะนํ า ไปประเมิ น ระดั บ คุ ณ ธรรมแต ล ะคุ ณ ธรรมของผู เ รี ย น
โดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรม (หนา ๑๓-๒๗)
สวนแฟมสะสมผลงานที่ไดรับการประเมินตํ่ากวาระดับ ๓ ครูควรชี้แจงขอบกพรอง
ตาง ๆ ใหผูเรียนไดทราบเพื่อปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป
๔. นําผลการประเมินระดับคุณธรรมของผูเ รียนจากขอ ๓ ไปประเมินเพือ่ จัดระดับคุณภาพ
ตามเกณฑการประเมินระดับกลุมคุณธรรม (หนา ๒๘) แลวบันทึกในแบบบันทึกผลการประเมินฯ
ของผูเรียนแตละคน (หนา ๒๙)
๕. แจ ง ผลการประเมิ น ให ผู เ รี ย นแต ล ะคนทราบ และร ว มปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู เ รี ย น
เพื่อรับฟงความคิดเห็น จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจปรับปรุงวิธีการประเมินใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ
ควรพั ฒ นาระบบการประเมิ น แฟ ม สะสมผลงานอย า งต อ เนื่ อ งและเป น รู ป ธรรม นอกจากนี้
สถานศึกษาพึงสรางกระบวนการใหผูปกครอง ผูเรียนไดเรียนรูไปพรอมกัน เพื่อสงเสริมใหผูปกครอง
มีความเขาใจ มีสวนรวมในการปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมของผูเรียนในปกครองไดอยางเหมาะสม
และสามารถพัฒนาคุณธรรมของตนไดอยางเปนระบบ
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๒. ความสนใจใฝรู หมายถึง
ความตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ความพยายาม ความ
กระตือรือรนของบุคคล
ที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ
หรือเรียนรูใหลึกซึ้ง
กวางขวางมากขึ้น

๑. รักสะอาด หมายถึง
การรักษาความสะอาด
ทางดานจิตใจ โดยมีการ
พัฒนาจิตใจของตนเอง
ใหสะอาดผองใสอยูเสมอ
และการรักษาความสะอาด
ดานรางกาย กายภาพ
สิ่งแวดลอม

คุณธรรม

๑. ความตั้งใจศึกษาเลาเรียน
๒. ความพยายามในการศึกษาเรียนรูอยาง
ลึกซึ้ง
๓. ความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ
อยูเสมอ
๔. ความสามารถในการนําความรูจากการ
ศึกษาเรียนรูมาสรางผลงานจนเปนที่
ยอมรับ (ระดับโรงเรียน/ระดับจังหวัด/
ระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค/ระดับประเทศ)

๕.

๔.

๒.
๓.

๑.

คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
การแตงกายสะอาด ถูกระเบียบ
และกาลเทศะ
การดูแลรักษารางกายตนเองใหสะอาด
การดูแลรักษาจิตใจของตนเองใหผองใส
สะอาด สงบ
การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
จิตใจ การรักษาความสะอาดสิ่งตาง ๆ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดของ
สิ่งแวดลอม
การเปนแบบอยางหรือแกนนําในการ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ
การรักษาความสะอาดสิ่งตาง ๆ ตลอดจน
การรักษาความสะอาดของสิ่งแวดลอม
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๕ ขอ

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ งการประเมิน
ขอ ๑-๓

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ งการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ งการประเมิน
๓ ขอ
จากขอ ๑-๔

ระดับคะแนน
๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ งการประเมิน
ขอ ๑-๔

เกณฑการใหระดับคะแนน : คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓

๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๔
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๔.

๑.
๒.
๓.

คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ความกลาแสดงออกในเชิงบวก
การตัดสินใจอยางมีเหตุผล
ความสามารถในการแกปญหา/ปรับตัว
ใหเขากับสถานการณและสิ่งแวดลอม
ความเปนผูนําที่แสดงออกถึงความเชื่อมั่น
ในตนเอง

๔. การพึ่งตนเอง หมายถึง ๑. ความสามารถในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจําวัน
ความสามารถและทักษะ
ดวยตนเอง
ในการดําเนินชีวิตดวย
๒. ความสามารถในการศึกษาหาความรู
ตนเอง ทั้งดานชีวิตสวนตัว
ตาง ๆ ดวยตนเอง
การเรียนและการทํางาน ๓. ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตนเอง
อยางมีความสุข
อยางมีความสุข
๔. การเปนแบบอยางของการพึ่งตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การศึกษา
หาความรูหรือการปฏิบัติงาน

๓. ความเชื่อมั่นในตนเอง
หมายถึง ความมั่นใจ
และมั่นคงอยูในเหตุในผล
ตามแนวความคิด หลักการ
ทํางาน และการกระทํา
ของตนเองที่จะทํางานให
สําเร็จลุลวงไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

คุณธรรม

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ งการประเมิน
ขอ ๑-๓

๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ งการประเมิน
๓ ขอ
จากขอ ๑-๔

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ งการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ งการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๔

ระดับคะแนน

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓

๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๔
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๕. การรักษาศีล ๕ หรือ
หลักธรรมขั้นพื้นฐานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
หมายถึง การหมั่น
ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศีล ๕ หรือหลักธรรม
ขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตน
นับถือ เพื่อปรับพฤติกรรม
ของตนเองใหละเวนจาก
การกระทําที่เปนโทษ
เบียดเบียนตนเอง และ
ผูอื่น เชน การทะเลาะ
วิวาท ทํารายรางกายกัน
การลักขโมย การมี
เพศสัมพันธกอนวัย
อันควร การหลอกลวง
ฉอโกง การเสพสุรา
ยาเสพติด และของมึนเมา
ทั้งหลาย เปนตน

คุณธรรม

๑. การมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
โรงเรียน/ชุมชน
๒. การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕
หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนา
ที่ตนนับถือ
๓. การเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักศีล ๕ หรือหลักธรรมขัน้ พืน้ ฐาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
๔. การเปนแกนนําหรือผูนํารณรงคใหสมาชิก
ในชุมชน/สังคมประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักศีล ๕ หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ

คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

๓
๒
มีพฤติกรรม
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๒
ขอ ๑-๓

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๒
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๖. การหลีกเลี่ยงอบายมุข ๑. การประพฤติตนไมยุงเกี่ยวกับ
หมายถึง การละเวน หรือ
สิ่งที่นําชีวิตของตนไปสูความเสื่อม ไดแก
ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งที่นําชีวิต
๑.๑ ติดสุราหรือของมึนเมา
ของตนไปสูความเสื่อม
๑.๒ ชอบเที่ยวกลางคืน
เชน การเที่ยวกลางคืน
๑.๓ ชอบเที่ยวดูการละเลนที่กอใหเกิดโทษ
การพนัน การหมกมุน
๑.๔ ติดการพนัน
กับการเที่ยวเลนที่กอ
๑.๕ คบคนชั่วเปนมิตร
ใหเกิดโทษ การติดเกม
๑.๖ เกียจครานในการศึกษาเลาเรียน
การคบคนชั่วเปนมิตร
และการทํางาน
๒. การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงค
การเกียจครานใน
การศึกษาเลาเรียน
ใหนักเรียนในโรงเรียน หรือคนในชุมชน/สังคม
และการทํางาน เปนตน
ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข
๓. การเปนที่ยอมรับใหเปนแบบอยางในการ
ประพฤติตนไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข
๔. ความสามารถในการชักจูงเพื่อนหรือ
คนใกลชิดใหหลีกเลี่ยงออกหางจาก
อบายมุข

คุณธรรม
๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

๓
๒
มีพฤติกรรม
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓
ขอ ๑-๒

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๒
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๑. ความประหยัด หมายถึง ๑. การใชทรัพยากรของตนเอง (เชน เงิน
การใชทรัพยากรหรือ
วัสดุอุปกรณ นํ้า ไฟฟา เปนตน)
สิ่งของตาง ๆ ทั้งของ
อยางพอประมาณ มีเหตุมีผล คุมคา
ตนเองและสวนรวม
เกิดประโยชนสูงสุด
อยางพอประมาณ
๒. การใชทรัพยากรของสวนรวม (เชน เงิน
มีเหตุมีผล และระมัดระวัง วัสดุอุปกรณ นํ้า ไฟฟา เปนตน)
เพื่อใหเกิดประโยชน
อยางพอประมาณ มีเหตุมีผล คุมคา
สูงสุด และความคุมคา
เกิดประโยชนสูงสุด
๓. การรวมกิจกรรมอนุรักษหรือรณรงคการใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสงู สุด
๔. การเปนแกนนํา ผูนํา หรือแบบอยาง
ในการใชทรัพยากรทั้งของตนเอง และ
สวนรวมอยางคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด

คุณธรรม
๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

ระดับคะแนน
๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

เกณฑการใหระดับคะแนน : คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๑. การปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ
๒. ความมีวินัย หมายถึง
ระเบียบของกลุมและครอบครัว
การประพฤติปฏิบัติตน
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ๒. การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
กติกา และขอตกลงตาง ๆ ของโรงเรียน
กติกา และขอตกลงตาง ๆ
๓. การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
ของสังคม
ขอบังคับ กติกา และขอตกลงตาง ๆ
ของสังคม
๔. การเปนแกนนํา ผูนํา หรือแบบอยางของ
การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
กติกา และขอตกลงตาง ๆ ของสังคม

คุณธรรม
๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๓. ความอุตสาหะ หมายถึง ๑. การปฏิบัติงานสวนตนดวยความอดทน
ความมุงมั่น ตั้งใจ
มุงมั่น ตั้งใจ เพียรพยายามอยางตอเนื่อง
เพียรพยายาม ทําหนาที่
สมํา่ เสมอจนงานสําเร็จ
การงานทั้งของตนเอง
๒. การปฏิบัติงานสวนรวมดวยความอดทน
และสวนรวมอยางตอเนื่อง มุงมัน่ ตั้งใจ เพียรพยายามอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอดวยความอดทน
สมํ่าเสมอจนงานสําเร็จ
เพื่อใหเกิดความสําเร็จ
๓. การเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานทั้ง
ในการทํางาน
สวนตนและสวนรวมดวยความอดทน
มุงมั่น ตั้งใจ เพียรพยายามอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ จนงานสําเร็จเปนที่ยอมรับ
ของโรงเรียน
๔. การเปนผูนําหรือแกนนําในการปฏิบัติงาน
สวนรวมดวยความอดทน มุงมั่น ตั้งใจ
เพียรพยายามอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ
จนงานสําเร็จเปนที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม

คุณธรรม
๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๒

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๔
มีพฤติกรรม
๔. ความรับผิดชอบ หมายถึง ๑. การประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของตนดวยความตั้งใจ พากเพียร ละเอียด และหลักฐาน
การประพฤติปฏิบัติตาม
รอบคอบ และมีเหตุมีผล รวมทั้งยอมรับ เชิงประจักษ
บทบาทหนาที่ของตน
ผลแหงการกระทํานั้น
ตามคุณลักษณะ
ทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
๒. การประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ที่ตองการประเมิน
ที่ดีของกลุมและสังคม
ของตน ทั้งในฐานะผูนํา และผูตามที่ดี
ครบทั้ง ๔ ขอ
ดวยความตั้งใจ พากเพียร
ของกลุมและสังคมดวยความตั้งใจ พากเพียร
ละเอียดรอบคอบ และ
ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุมีผล รวมทั้ง
มีเหตุมีผล รวมทั้งยอมรับ
ยอมรับผลแหงการกระทํานั้น
ผลแหงการกระทํานั้น
๓. การเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ของตน ทั้งในฐานะผูนํา
และผูตามที่ดีของกลุมและสังคมดวย
ความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ
และมีเหตุมีผล รวมทั้งยอมรับผลแหง
การกระทํานั้น
๔. การเปนผูนําหรือแกนนําในการประพฤติ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน ทั้งใน
ฐานะผูนําและผูตามที่ดีของกลุมและสังคม
ดวยความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ
และมีเหตุมีผล รวมทั้งยอมรับ
ผลแหงการกระทํานั้น

คุณธรรม
๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๒

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑
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๕. ความซื่อสัตยสุจริต
หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติถูกตอง ตรงตอ
ความเปนจริง ทั้งกาย
วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง
และผูอื่น เชน
- ไมลอกการบาน
- ไมลอกขอสอบ
- ไมโกหก
- ไมลักขโมย
- ไมนําผลงานของคนอื่น
มาเปนของตนเอง
ฯลฯ

คุณธรรม
๔
๑. การประพฤติปฏิบัติตนถูกตอง ตรงตอความ มีพฤติกรรม
เปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ ในเรื่อง
และหลักฐาน
ของตนเอง
เชิงประจักษ
๒. การประพฤติปฏิบัติตนถูกตอง ตรงตอ
ตามคุณลักษณะ
ความเปนจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ที่ตองการประเมิน
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูอื่น
ครบทั้ง ๔ ขอ
๓. การเปนแบบอยางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนถูกตอง ตรงตอความเปนจริง
ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง
และผูอื่น
๔. การเปนผูนําหรือแกนนําในการรณรงค
ใหประพฤติปฏิบัติตนถูกตอง ตรงตอ
ความเปนจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ทั้งตอตนเองและผูอื่น

คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๒

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๔
๖. ความมีนํ้าใจ หมายถึง
๑. การแสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ
มีพฤติกรรม
การแสดงออกถึงความ
เอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลกันในกลุมเพื่อน และหลักฐาน
เอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร
หรือเพื่อนรวมงาน
เชิงประจักษ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๒. การแสดงความเอาใจใส ใหความสนใจ
ตามคุณลักษณะ
และกัน เอาใจใส ให
ในชีวิตความเปนอยูของเพื่อนหรือ
ที่ตองการประเมิน
ความสนใจในชีวิต
เพื่อนรวมงาน เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคา ครบทั้ง ๔ ขอ
ความเปนอยูของผูอื่น
ในเพื่อนมนุษย
เห็นอกเห็นใจ และเห็น ๓. การมีสวนรวมในการชวยเหลือเกื้อกูล
คุณคาของเพื่อนมนุษย
ผูประสบความเดือดรอน ไมวาจะเปน
เพื่อใหสามารถทํางาน
เพื่อน เพื่อนรวมงาน หรือผูอื่น
ประสบผลสําเร็จ
๔. การเปนผูนําหรือแกนนําในการชวยเหลือ
เกื้อกูลผูประสบความเดือดรอน
ไมวาจะเปนเพื่อน เพื่อนรวมงาน
หรือผูอื่น

คุณธรรม
๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

23

เกณฑการใหระดับคะแนน : คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
คุณธรรม
ที่ตองการประเมิน
๔
๓
๒
๑. ความกตัญูกตเวที
๑. การดูแลเอาใจใสพอแม บุพการี บุคคล
มีพฤติกรรม
มีพฤติกรรม
มีพฤติกรรม
หมายถึง การแสดงออก
ในครอบครัว ครู ผูมีพระคุณ
และหลักฐาน
และหลักฐาน
และหลักฐาน
ถึงการรูคุณและการ
๒. การสนองคุณโรงเรียน ชุมชน สังคม ชาติ เชิงประจักษ
เชิงประจักษ
เชิงประจักษ
สนองคุณตอพอแม
ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตามคุณลักษณะ ตามคุณลักษณะ ตามคุณลักษณะ
บุพการี บุคคล
๓. การเปนแบบอยางในการดูแลเอาใจใส
ที่ตองการประเมิน ที่ตองการประเมิน ที่ตองการประเมิน
ในครอบครัว ผูมีพระคุณ
พอแม บุพการี บุคคลในครอบครัว ครู
ครบทั้ง ๔ ขอ
ขอ ๑-๓
ขอ ๑-๒
ครู โรงเรียน ชุมชน สังคม
ผูมีพระคุณ รวมทั้งการสนองคุณโรงเรียน
ชาติ ศาสนา และ
ชุมชน สังคม ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
๔. การเปนผูนําหรือแกนนําในการรณรงคใหมี
การดูแลเอาใจใสพอแม บุพการี บุคคล
ในครอบครัว ครู ผูมีพระคุณ รวมทั้ง
การสนองคุณโรงเรียน ชุมชน สังคม ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๒
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๑. การแบงปนใหแกผูอื่นดวยการอุทิศเวลา
หรือกําลังกาย
๒. การแบงปนใหแกผูอื่นดวยการบริจาค
ทรัพย หรือสิ่งของ
๓. การแบงปนใหแกผูอื่นดวยการใหกําลังใจ
หรือกําลังสติปญญา
๔. การเปนแบบอยาง เปนผูนําหรือแกนนํา
ในการแบงปนใหแกผูอื่นดวยกําลังกาย
กําลังใจ กําลังทรัพย หรือกําลังสติปญญา
๓. ความสามัคคี หมายถึง ๑. การทํากิจกรรมที่ดีงามเปนหมูคณะ
ความพรอมเพรียง ความ
ดวยเห็นแกความพรอมเพรียง
กลมเกลียวเปนนํ้าหนึ่ง ๒. การทํากิจกรรมที่ดีงามเปนหมูคณะดวย
ใจเดียวกันในการทํา
เห็นแกความกลมเกลียวเปนนํ้าหนึ่ง
กิจกรรมที่ดีงามเปน
ใจเดียวกัน
หมูคณะ โดยเห็นแก
๓. การทํากิจกรรมที่ดีงามเปนหมูคณะ
ประโยชนสวนรวม
ดวยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา
มากกวาสวนตัว
สวนตัว
๔. การเปนแบบอยาง เปนผูนําหรือแกนนํา
ในการทํากิจกรรมที่ดีงามเปนหมูคณะ
ดวยเห็นแกความพรอมเพรียง ความ
กลมเกลียวเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว

๒. ความเสียสละ หมายถึง
การมีนํ้าใจ แบงปน
ใหแกผูอื่นดวยกําลังกาย
กําลังใจ กําลังทรัพย
หรือกําลังปญญา

คุณธรรม
๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

ระดับคะแนน

มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓

๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๔. ความมีมนุษยสัมพันธ
๑. การสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
หมายถึง การประพฤติ
หรือผูใกลชิด
ปฏิบัติตนใหมีสัมพันธภาพ ๒. การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
ที่ดีกับผูอื่นเพื่อความ
กอใหเกิดความสงบสุขของตนเอง
สงบสุขและความสําเร็จ
และหมูคณะ
ของตนเองและหมูคณะ ๓. การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นได
เหมาะสมกับกาลเทศะ กอใหเกิด
ความสําเร็จของตนเองและหมูคณะ
๔. การเปนแบบอยาง เปนผูนําหรือแกนนํา
ในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ กอใหเกิด
ความสงบสุข ความสําเร็จของตนเอง
และหมูคณะ

คุณธรรม
๔
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ครบทั้ง ๔ ขอ

๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓
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คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

๔
๕. ความเปนประชาธิปไตย ๑. การประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ มีพฤติกรรม
หมายถึง การประพฤติ
ของตนเอง
และหลักฐาน
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
๒. การเคารพในสิทธิของผูอื่นโดยเทาเทียม เชิงประจักษ
และหนาที่ของตนเอง
เสมอกัน
ตามคุณลักษณะ
และเคารพในสิทธิของ
๓. การใชเหตุผลและสติปญญาในการตัดสินใจ ที่ตองการประเมิน
ผูอื่นโดยเทาเทียม
ใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
ครบทั้ง ๔ ขอ
เสมอกัน ใชเหตุผลและ ๔. การเปนแบบอยาง เปนผูนําหรือแกนนํา
สติปญญาในการตัดสินใจ
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและ
ใหสอดคลองกับหลัก
หนาที่ของตนเอง และเคารพในสิทธิของผูอื่น
ธรรมาภิบาล
โดยเทาเทียมเสมอกัน ใชเหตุผลและ
สติปญญาในการตัดสินใจใหสอดคลอง
กับหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม
๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๒ ขอ
จากขอ ๑-๓

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
๑ ขอ
จากขอ ๑-๓

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

D

๔
๑. การเขารวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ มีพฤติกรรม
ชุมชนและสังคม
และหลักฐาน
๒. การอาสาทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอ เชิงประจักษ
ชุมชนและสังคม
ตามคุณลักษณะ
๓. การเปนแบบอยางในการทํากิจกรรม
ที่ตองการประเมิน
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม
ครบทั้ง ๔ ขอ
๔. การเปนผูนําหรือแกนนําในการทํากิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม

คุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน

วิธีการประเมินและแหลงขอมูลเพิ่มเติม
บันทึกการเยี่ยมบาน
บันทึกการตรวจเครื่องแตงกาย
สมุดบันทึกความดี
เกียรติบัตร/รางวัลตาง ๆ
ภาพกิจกรรม
พิจารณารองรอยหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สัมภาษณนักเรียน หรือผูเกี่ยวของ

๖. จิตสาธารณะ หมายถึง
จิตที่คิดสรางสรรค เปน
กุศล และมุงทําความดี
ที่เปนประโยชนตอ
สวนรวม

คุณธรรม
๓
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๓

๒
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑-๒

ระดับคะแนน
๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐาน
เชิงประจักษ
ตามคุณลักษณะ
ที่ตองการประเมิน
ขอ ๑

เกณฑการประเมินระดับกลุมคุณธรรม
ระดับ
ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

เกณฑการประเมิน
๑. ไดผลการประเมินระดับ ๔ ทุกคุณธรรมฯ หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับ ๔ ไมนอยกวา ๔ คุณธรรม และไมมีคุณธรรมใด
ไดระดับตํ่ากวา ๓
๑. ไดผลการประเมินระดับ ๔ ตั้งแต ๑ คุณธรรมขึ้นไป และไมมีคุณธรรมใด
ไดระดับตํ่ากวา ๓ หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับ ๔ ไมนอยกวา ๔ คุณธรรม ไดระดับ ๓ จํานวน
๑ คุณธรรม และไดระดับ ๒ จํานวน ๑ คุณธรรม หรือ
๓. ไดผลการประเมินระดับ ๓ ทุกคุณธรรม
๑. ไดผลการประเมินระดับ ๓ หรือ ๔ ตั้งแต ๑ คุณธรรมขึ้นไป และไมมีคุณธรรมใด
ไดระดับตํ่ากวา ๒ หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับ ๓ หรือ ๔ ไมนอยกวา ๔ คุณธรรม และไดระดับ ๑
ไมเกิน ๒ คุณธรรม หรือ
๓. ไดผลการประเมินระดับ ๒ ทุกคุณธรรม
๑. ไดผลการประเมินระดับ ๑ ตั้งแต ๓ คุณธรรมขึ้นไป หรือ
๒. ไมเขาเกณฑระดับดีเยี่ยม ดี และผาน

หมายเหตุ ในกรณีสถานศึกษากําหนดคุณธรรมมากกวากลุม ละ ๖ คุณธรรม ตองกําหนดสัดสวนใหม
ใหเหมาะสมโดยเทียบเคียงเกณฑขางตน ซึ่งมีแนวทางการกําหนดเกณฑดังนี้
ระดับดีเยี่ยม ควรไดรับผลการประเมินระดับ ๔ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของคุณธรรม
ทัง้ หมดและไมควรมีคณ
ุ ธรรมใดไดรบั ผลการประเมินในระดับตํา่ กวา ๓ หรือ
เทียบเทา
ระดับดี
ควรไดรับผลการประเมินระดับ ๓ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของคุณธรรม
ทั้งหมด หรือเทียบเทา
ระดับผาน ควรไดรับผลการประเมินระดับ ๒ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของคุณธรรม
ทั้งหมด หรือเทียบเทา

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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การพึ่งตนเอง
การรักษาศีล ๕ หรือหลักธรรม
ขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ
การหลีกเลี่ยงอบายมุข

ความเชื่อมั่นในตนเอง
ดี

ผาน

ไมผาน

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน

ความสนใจใฝรู

รักสะอาด

ผลการประเมิน ดีเยี่ยม

กลุม

คุณธรรม

๔
๓
๒
๑
ระดับที่ได

ความมีนํ้าใจ

ความซื่อสัตยสุจริต
ความรับผิดชอบ
ความอุตสาหะ

ความมีวินัย

ความประหยัด
ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน

ความมีมนุษยสัมพันธ
ความสามัคคี

ความเสียสละ

ความกตัญูกตเวที

ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม

ความเปนประชาธิปไตย

แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของ...............................................................โรงเรียน...............................................................ชั้น……………………สังกัด........................................
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ดี

ผาน

ไมผาน

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน

ดีเยี่ยม

3

ดี

ผาน

ไมผาน

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน

ดีเยี่ยม

ดี

3

ผาน

ไมผาน

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม

๑

๔

๓

๔

๒

๓

๓

๓

๓

๔

๓

๓

๔

๓

๓

x
๔

x

x

๔

x

รักสะอาด

x

ความสนใจใฝรู

x

ความเชื่อมั่นในตนเอง

x

การพึ่งตนเอง
การรักษาศีล ๕ หรือหลักธรรม
ขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ
การหลีกเลี่ยงอบายมุข

x

ความประหยัด

x

ความมีวินัย

๔

x

x

ความอุตสาหะ

x

ความรับผิดชอบ

x

ความซื่อสัตยสุจริต

x

ความมีนํ้าใจ

x

ความกตัญูกตเวที

x

ความเสียสละ

x

ความสามัคคี

x

ความมีมนุษยสัมพันธ

ผลการประเมิน ดีเยี่ยม

กลุม

คุณธรรม

๔
๓
๒
๑
ระดับที่ได

ตัวอยาง
แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของ...............................................................โรงเรียน...............................................................ชั้น……………………สังกัด........................................

ความเปนประชาธิปไตย
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แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใชสําหรับการคัดเลือกบุคคลผูมีผลงาน
ดีเดนดานคุณธรรมฯ สมควรเปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการยกยองเชิดชู การใหรางวัล
การใหโอกาสในการศึกษาตอ หรือการแขงขันตาง ๆ มีขั้นตอนการประเมินดังนี้
๑. ใหโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผูมีผลงานดีเดนดานคุณธรรมเพื่อเปนผูแทน
ของโรงเรียน แลวสงรายชื่อพรอมทั้งแฟมสะสมผลงานและแบบบันทึกผลการประเมินฯ ไปที่เขตพื้นที่
การศึกษา
๒. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอยควร
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูแทนหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ
๓. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ อาจดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีการดังตอไปนี้
๓.๑ กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ และเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
๓.๒ แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแฟมสะสมผลงานของผูเรียน แบบบันทึก
ผลการประเมินคุณธรรม และขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เชน รายงานของผูบริหารโรงเรียน ฯลฯ เพื่อ
ความถูกตองและเปนธรรมในการพิจารณา
๓.๓ คณะกรรมการอาจสั ม ภาษณ นั ก เรี ย นที่ เ ป น เจ า ของผลงานยอดเยี่ ย ม แล ว
พิจารณาจัดอันดับตามความเขมของผลงาน
๓.๔ รวมกันพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกตามวัตถุประสงคที่กําหนด
อนึ่ง คณะกรรมการประเมินอาจจะใหผูบริหารหรือครูที่ไดรับมอบหมายนําเสนอผลงาน
และผลการประเมินของนักเรียนที่เปนผูแทนของโรงเรียนเพื่อยืนยันและรับประกันตอที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ
การประเมินระดับสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
ในกรณีที่เปนการประเมินคุณธรรมเพื่อใหโอกาสในการศึกษาตอ เขตพื้นที่การศึกษาอาจ
ดําเนินการประสานกับสถาบันอุดมศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. สถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวนรับนิสิต/นักศึกษาตามโครงการฯ
๒. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เขตพื้นที่การศึกษาสงใหตามวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนด
๓. สถาบันอุดมศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรมีการปฐมนิเทศผูไ ดรบั การคัดเลือกรวมกัน
๔. สถาบันอุดมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการติดตามและประเมินผลรวมกัน
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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แผนภูมิแสดงกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
แจงใหดําเนินการ
คัดเลือก
ระดับสถานศึกษา
แตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณา

• แฟมสะสมผลงาน
• แบบบันทึกคุณธรรมฯ
คัดเลือก
นักเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือก

กําหนด
จํานวนรับ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก

คณะอนุกรรมการ
(ถามี)
พิจารณา

• แฟมสะสมผลงาน
• แบบบันทึกคุณธรรมฯ
• ขอมูลเพิ่มเติม : รายงาน

คัดเลือก
นักเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือก
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นักเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือก

แตงตั้ง

ของผูบ ริหาร/ครู สัมภาษณ
นักเรียน
ฯลฯ

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน

สถาบันอุดมศึกษา

คัดเลือกนักเรียนตาม
วิธีการของสถาบัน
อุดมศึกษานั้น ๆ
กําหนด

แนวทางการนําผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ไปใช
ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลัักษณะอันพึงประสงค อาจนําไปใชได
หลายลักษณะดังนี้
๑. ระดับสถานศึกษา
๑.๑ ใชเปนสวนหนึง่ ของการประเมินผลการเรียนรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ หรือการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคในแตละระดับชั้น
๑.๒ ใชเปนสวนหนึ่งของขอมูลพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเรียน ครู
และผูปกครอง ในการที่จะพัฒนาคุณธรรมของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
๑.๓ ใชเปนองคประกอบในการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
๒. ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อาจนําไปใชเปนขอมูลพืน้ ฐานเพือ่ นําเสนอสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีขอตกลงรวมกันในการรวมสานตอการพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนไทยใหเปนคนดีของสังคมตอไป
๓. ระดั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา อาจนํ า ไปใช เ ป น ข อ มู ล ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระบบรับตรง หรือโควตาพิเศษตามขอตกลงระหวางเขตพื้นที่
การศึกษากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่

ขอเสนอแนะ
๑. กิจกรรมที่จะนํามาใชในการคัดเลือกนั้น ผูเรียนตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยมุงเนน
เพื่อการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งนี้ ผลของการปฏิบัติ
กิจกรรม จะพิจารณาจากแฟมสะสมผลงานและแบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรมของผูเรียนที่มี
หลักฐานการทํากิจกรรมชัดเจน เชื่อถือได
๒. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรมีการประเมินโครงการเพือ่ เปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุง
แกไขและดําเนินการตอไป
๓. หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรสรางเครือขายในพื้นที่เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนอยางเปนระบบ
๔. สถาบันอุดมศึกษา ควรดําเนินการโครงการเด็กดีมีที่เรียนกอนการรับนิสิต/นักศึกษา
ตามโครงการอื่น ๆ และพิจารณาขยายพื้นที่บริการรับนิสิต/นักศึกษา ใหครอบคลุมทั่วประเทศ

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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การแขงกีฬา
วันไหวครู/วันแม/วันพอ
คายคุณธรรม
กิจกรรมตอตานยาเสพติด
คายวิชาการ
คายอาสาพัฒนา
กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
กิจกรรมออมทรัพย
ธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมสงเสริมการอาน
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/
บําเพ็ญประโยชน/ยุวกาชาด/
นักศึกษาวิชาทหาร
๑๓. กิจกรรมโครงงาน
๑๔. โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

โครงการ/กิจกรรม

รักสะอาด
3
3

3
3

3
3

ความสนใจใฝรู
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3

ความเชื่อมั่นในตนเอง
3
3
3

3
3

3
3
3
3

3

การพึ่งตนเอง
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3

รักษาศีล ๕ หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
การหลีกเลี่ยงอบายมุข
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

ความประหยัด
3
3
3

3

3
3
3
3

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการทํางาน

ความมีวินัย
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

ความอุตสาหะ
3
3

3
3
3

3
3
3

ความรับผิดชอบ
3
3
3

3
3

3
3
3

3

ความซื่อสัตยสุจริต
3
3

3

3

3
3
3

3
3

3
3

3
3

3

ความกตัญูกตเวที
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3

3
3

ความเสียสละ
3
3
3

3

3
3
3

3

ความสามัคคี
3
3
3

3

3

3
3
3

3

3
3
3

3

3
3

ความมีมนุษยสัมพันธ

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม

3
3
3

3

3

3
3
3

3

ความเปนประชาธิปไตย

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาตน

ความมีนําใจ

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมที่สถานศึกษาเปนผูจัด

3
3
3

3

3
3

จิตสาธารณะ
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โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
๑. สํารวจภูมิปญญาทองถิ่นตามบริบทของโรงเรียน
๒. นําผลการสํารวจ มาจัดกลุมภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน หองสมุด
อินเทอรเน็ต วิทยากรในทองถิ่น
๔. ประชุมวางแผน เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น เชน การละเลนพื้นบาน สมุนไพรไทย
การทําเครื่องใช ดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ
๕. ประชุมชี้แจง เพื่อจัดกลุมนักเรียนตามความถนัด
และความสนใจ
๖. แตละกลุมกําหนดกิจกรรม อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
โดยเนนความสอดคลองและเหมาะสมตามประเภท
ของภูมิปญญาทองถิ่น
๗. แตงตั้งคณะทํางานของนักเรียนแตละกลุม
๘. กําหนดครูที่ปรึกษาประจํากลุมตามความสามารถ
๙. เขียนโครงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นยื่นตอ
หัวหนาสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ
๑๐. ดําเนินการตามโครงการ
๑๑. ประเมินผลโครงการ
๑๒. รายงานผล เผยแพร ประชาสัมพันธตอสาธารณชน

โครงการ/กิจกรรม
ความสนใจใฝรู
3

ความเชื่อมั่นในตนเอง
3

การพึ่งตนเอง
3

รักษาศีล ๕ หรือหลักธรรม
ขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ
3

ความประหยัด
3

ความมีวินัย
3

ความรับผิดชอบ
3

ความซื่อสัตยสุจริต
3

ความมีนําใจ
3

ความกตัญูกตเวที
3

3

ความเสียสละ

ความอุตสาหะ

รักสะอาด

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม

3

ความสามัคคี

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการทํางาน

3

ความมีมนุษยสัมพันธ

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาตน

3

ความเปนประชาธิปไตย

การหลีกเลี่ยงอบายมุข

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

3

จิตสาธารณะ

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมสรางสรรคสังคม
เปนกิจกรรมทําความดีที่ผูเรียนริเริ่มขึ้นเองหรือเขารวมกับชุมชน หรือองคกรภายนอก
นอกเหนือจากกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดขึ้น กิจกรรมที่เขารวมจําแนกตามลักษณะการทํากิจกรรม
ไดเปน ๔ กลุมหลัก ดังนี้
๑. กลุมพัฒนาทักษะ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเพิ่มพูนความรู เขารวมฝกฝนทักษะสงเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเองและผูอ นื่ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม ภาวะผูน าํ และนันทนาการ
เปนตน
๒. กลุมบําเพ็ญประโยชนและบริการสังคม เปนกิจกรรมที่ผูเรียนใหความชวยเหลือ
และบริการแกผูอื่น ชุมชนและสังคม เชน ชวยเหลือผูปวยในโรงพยาบาล งานสถานสงเคราะห
มูลนิธิกูภัย การกุศล การจราจร เปนตน
๓. กลุมสํารวจ ศึกษา คนควา สรางองคความรูใหม เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดศึกษา
คนควาในสาขาวิชาตาง ๆ และไดเรียนรูจุดมุงหมายของสิ่งที่ปฏิบัติ ขอกําหนด กระบวนการทํางาน
บทบาท ภาระหนาที่ของผูปฏิบัติและหนวยงาน คุณคาของงานตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในชุมชน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เชน รวมงานวิจยั เพือ่ แกปญ
 หา การพัฒนาความรู
ดานภาษา ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เปนตน
๔. กลุ ม สร า งกระแสความดี เป น กิ จ กรรมที่ ผู เ รี ย นได เ ข า ร ว มในการเรี ย นรู วิ ธี ก าร
ดําเนินชีวิตของคนดีในชุมชน และนําแนวทางมาพัฒนาตน รวมทั้งเผยแพรแกชุมชน สังคม เชน
คายพุทธบุตร แผนที่ความดี ถนนคนดี พุทธศาสนาวันอาทิตย สมัชชาคุณธรรม เปนตน
นอกจากนี้ ผูเรียนอาจเสนอกิจกรรมที่นอกเหนือจาก ๔ กลุม ดังกลาวไดอีก

ขอแนะนําในการดําเนินการ
๑. ผูเรียนควรปรึกษาหารือกับอาจารยที่ปรึกษา แลวติดตอประสานกับชุมชน องคกร
แจงความตองการในการเขารวมกิจกรรมและเขียนโครงการทีช่ ดั เจนนําเสนอสถานศึกษารับทราบ ทัง้ นี้
โดยความเห็นชอบจากผูปกครองดวย
๒. สถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาโครงการให
คําปรึกษาสงเสริม กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
๓. ผูเรียนจัดทําแฟมสะสมผลงาน แลวนําเสนอใหชุมชน องคกร และอาจารยที่ปรึกษา
รับรู/รับรองและรวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน
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๑. กลุมพัฒนาทักษะ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม
ภาวะผูนํา นันทนาการ เปนตน
ตัวอยาง : โครงการสงเสริมดนตรีพื้นบาน เชน โปงลาง
สะลอซอซึง ฯลฯ
กระบวนการหลักที่ผูเรียนปฏิบัติ
- เรียนรูกับชุมชน
- รวมแสดง
- สอนรุนนอง
ตัวอยาง : โครงการชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชน
- รวมกลุมเพื่อน
- ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
- จัดสถานที่และอุปกรณ
- เชิญชวนประชาชนมารวม
- บริหารจัดการกลุม

โครงการ/กิจกรรม
ความสนใจใฝรู
3

ความเชื่อมั่นในตนเอง
3

รักษาศีล ๕ หรือหลักธรรม
ขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ
3

การหลีกเลี่ยงอบายมุข
3

ความมีวินัย
3

ความอุตสาหะ
3

ความรับผิดชอบ
3

ความซื่อสัตยสุจริต
3

ความมีนําใจ
3

ความกตัญูกตเวที
3

3

ความเสียสละ

การพึ่งตนเอง

รักสะอาด

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม

3

ความสามัคคี

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการทํางาน

3

ความมีมนุษยสัมพันธ

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาตน

3

ความเปนประชาธิปไตย

ความประหยัด

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมสรางสรรคสังคม

3

จิตสาธารณะ

๒. กลุมบําเพ็ญประโยชนและบริการสังคม เชน
ชวยเหลือผูปวยโรงพยาบาล สถานสงเคราะห
มูลนิธิกูภัย การกุศล การจราจร เปนตน
ตัวอยาง : โครงการเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม (อนุรักษ
แมนํ้า คลอง ปา ชุมชน สัตว)
กระบวนการหลักที่ผูเรียนปฏิบัติ
- รวมกลุมเพื่อนศึกษา สํารวจ สภาพแวดลอมในชุมชน
- ทํากิจกรรมอนุรักษ
- เชิญชวนชุมชนเขารวมกิจกรรม
๓. กลุมสํารวจ ศึกษา คนควา สรางองคความรูใหม
ตัวอยาง : โครงการนักวิจัยรุนจิ๋ว
กระบวนการหลักที่ผูเรียนปฏิบัติ
- ศึกษาวิธีการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารของ
ชุมชน รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เชน สาธารณสุข
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
ความสนใจใฝรู
3

ความเชื่อมั่นในตนเอง

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
3

3

การพึ่งตนเอง
3

3

รักษาศีล ๕ หรือหลักธรรม
ขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ
3

3

การหลีกเลี่ยงอบายมุข
3

ความประหยัด
3

3

ความมีวินัย
3

3

ความอุตสาหะ
3

3

ความรับผิดชอบ
3

ความซื่อสัตยสุจริต
3

3

ความมีนําใจ
3

ความกตัญูกตเวที
3

3

ความเสียสละ
3

3

3

3

ความสามัคคี

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม

3

3

ความมีมนุษยสัมพันธ

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการทํางาน

3

3

ความเปนประชาธิปไตย

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาตน

3

3

จิตสาธารณะ
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๔. กลุมสรางกระแสความดี
ตัวอยาง : โครงการทําแผนที่ความดี
กระบวนการหลักที่ผูเรียนปฏิบัติ
- เด็ก ๆ รวมกลุมสรางแบบสํารวจ
- สํารวจคนดีที่มีผลงานในชุมชน
- ศึกษากระบวนการทํางานของบุคคลและกลุมคน
- ประมวลผล เผยแพร ขยายผล

โครงการ/กิจกรรม
ความสนใจใฝรู
3

ความเชื่อมั่นในตนเอง
3

การพึ่งตนเอง
3

รักษาศีล ๕ หรือหลักธรรม
ขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ
3

การหลีกเลี่ยงอบายมุข
3

ความประหยัด
3

ความมีวินัย
3

ความอุตสาหะ
3

ความรับผิดชอบ
3

ความซื่อสัตยสุจริต
3

ความมีนําใจ
3

ความเสียสละ
3

3

ความสามัคคี

ความกตัญูกตเวที

รักสะอาด

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม

3

ความมีมนุษยสัมพันธ

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาการทํางาน

3

ความเปนประชาธิปไตย

คุณธรรม
เพื่อการพัฒนาตน

จิตสาธารณะ

ระบบติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมนักเรียนผูม คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา

(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมั่น
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหเยาวชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใหกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึง
ถึงการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุมทั้งดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา หลักสูตรที่ใชอยู
ในปจจุบัน มีจุดเนนพัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู โดยบูรณาการ
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู พรอมทั้งยังมีการจัดเวลาใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งเปน
กิจกรรมที่มุงพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ
สังคม สรางเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ความเอื้ออาทรและชวยเหลือเกื้อกูลกัน กอปรกับ
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เล็งเห็นประโยชนของการที่ผูเรียนทํากิจกรรมความดี
ที่เปนประโยชนตอสังคม มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งตระหนัก
ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข เห็นความสําคัญในการรวมสงเสริมใหเกิด
มิติใหมที่มีคุณคาตอการคัดเลือกบุคคลเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงไดพัฒนาแนวทางการประเมิน
คุณธรรมของผูเรียนเพื่อใหสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใชเปนแนวทางในการประเมินคุณธรรมผูเรียนใหเปนรูปธรรม มีความเที่ยงตรง และเปนที่ยอมรับ
ดังนั้น เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานและความกาวหนาผลการเรียน/กิจกรรม/พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน/นักศึกษากลุมนี้ จึงเห็นสมควรใหมีระบบติดตามนักเรียนตามโครงการสงเสริม
นักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการ
เด็กดีมีที่เรียน)
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วัตถุประสงค
๑. เพื่อติดตามความกาวหนาผลการเรียน/กิจกรรม/พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. เพื่อใหคําปรึกษานิสิต/นักศึกษาในโครงการ
๓. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค

ผูรับผิดชอบ
๑.
๒.
๓.
๔.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รวมโครงการ
สถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ
สถานศึกษา

กิจกรรม
กิจกรรมในระบบติดตามผล

ผูรับผิดชอบ

ชวงเวลา

- ปฐมนิเทศ

-

เขตพื้นที่การศึกษา (ตามที่เขตพื้นที่การศึกษา
และมหาวิทยาลัย
รวมกันกําหนด)
การประชุมสัมมนา/ใหคําปรึกษา/ใหการชวยเหลือ สถาบันอุดมศึกษา
ธันวาคม
นิสิต/นักศึกษารายงานผล
สถาบันอุดมศึกษา สิ้นภาคเรียน
การปรึกษาหารือของคณะกรรมการ/การประสานงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ธันวาคม
การประเมินผลโครงการ/รายงานผลการประเมิน
เขตพื้นที่การศึกษา
มกราคม
สถาบันอุดมศึกษา
รวมกัน

หมายเหตุ ชวงเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาตามโครงการฯ (นักศึกษาเกา
เขารวมประชุมดวย)
๒. สถาบันอุดมศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการฯ เพื่อประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา แหลงทรัพยากร การใหความชวยเหลือ การติดตามและประเมินผล
การเรียน กิจกรรมของนักศึกษา
๓. นิสิต/นักศึกษารายงานผลการเรียนและการทํากิจกรรม (ใชแบบฟอรมจากเว็บไซต
ของสถาบันอุดมศึกษาทีศ่ กึ ษาอยู) ปการศึกษาละ ๑ ครัง้ โดยใหสง ภายใน ๓๐ วันหลังจากจบการศึกษา
ในแตละปใหแกสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของ
๔. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสรุ ป และรายงานผลต อ ผู บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของ

๒๕๕๘

46

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

แบบรายงานการติดตามผล
โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
๑. ขอมูลสวนบุคคล
ชือ่ -สกุล...................................................................เลขประจําตัวประชาชน......................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา............................ชั้นปที่.............สาขา........................................................
คณะ................................................................มหาวิทยาลัย............................................................
ทีอ่ ยูท ตี่ ดิ ตอไดสะดวก......................................................................................................................
โทรศัพทบา น..........................โทรศัพทมอื ถือ..........................E-mail.............................................
ชือ่ เพือ่ นสนิท..............................................................................โทรศัพท........................................
จบการศึกษาจากโรงเรียน ..........................................................อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... สังกัด....................................................................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.......................................................................
๒. ผลการศึกษา (แนบใบแสดงผลการเรียน)
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม .............................................
๓. การเขารวมกิจกรรมภายใน/นอก มหาวิทยาลัย
กิจกรรมทีเ่ ขารวมในระหวางชัน้ ปท.ี่ .............ภาคเรียนที.่ .................ปการศึกษา..............................
ชือ่ กิจกรรม................................................................................ ระหวางวันที.่ .................................
บทบาท/หนาที.่ ................................................................................................................................
ลักษณะของกิจกรรม
........................................................................................................................................................
ผลของกิจกรรม
.........................................................................................................................................................
ฯลฯ
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๔. พฤติกรรมการทําความดีที่ไดปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
.........................................................................................................................................................
๕. ปญหา-อุปสรรคในการเรียน/กิจกรรม/การดําเนินชีวิต
.........................................................................................................................................................
๖. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูรายงาน
(....................................................)
วันที่........./......................../..........
หมายเหตุ แบบรายงานนี้สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ไดอีกตามความเหมาะสม
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ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายกมล รอดคลาย
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
นางสาววีณา อัครธรรม
นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี
นางสุกัญญา งามบรรจง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อดีตที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู
อดีตผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ
๑. นายธัญญา เรืองแกว
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นายประชา ออนรักษา
นางสาวโชติมา หนูพริก
นางสาวณัฐา เพชรธนู
นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

คณะทํางานยกราง “เอกสารแนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเรียน” ระหวางวันที่
๒๗ พฤศจิกายน-๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมแม็กซ กรุงเทพมหานคร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วิทยากร
นายสุชาติ วงศสุวรรณ
นางเบญจลักษณ นํ้าฟา
ศ.ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

๖. รศ.ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย
๗. รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู สพฐ.
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๘. ดร.เรวดี กระโหมวงศ
๙. นางสาวมานิดา ชอบธรรม
๑๐. นางสาวจิราพร พรายมณี
๑๑. นายอธิวัฒน พันธประชา
๑๒. นายรวิน ยันตดิลก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

คณะทํางาน
นางสถิตาภรณ อารีเอื้อ
นางสาวธนวัน จันทศักดิ์
นางพรรณพร วรรณลักษณ
นายสุทธิ สุวรรณปาล
นางวันทนา ธาราวร
นายสมบัติ สิมาแกว
นางวันทนา บัวทอง
นางกาญจนา ทองเจริญ
นางขนิษฐา ศรีคํามี
นายยงยุทธ อุทธิยา
นางสาวอัมพร วิชัยศรี
นายวิวัฒน เพชรศรี
นายพรชัย บัวเกิด
นางสาวกนกวรรณ อุนใจ
นางวันเพ็ญ สิทธิทูล
นางรุงนภา พละสิทธิ์
นายประเชิญ คนเทศ
นางศุจิภรณ อูทองทรัพย
นายชวลิต โพธิ์นคร
นางนงคนิต สดคมขํา
นางสาวมธุรส ประภาจันทร
นางสาวกิ่งกาญจนสิรสุคนธ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
โรงเรียนหนองมวงวิทยา จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนหวยกรดวิทยา จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนทาเรือนิตยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม จังหวัดนาน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีวราลักษณ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนอนุบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นายธัญญา เรืองแกว
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร
นางณัฐา เพชรธนู
นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์
นางสาวนภสร ดาบทอง

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะบรรณาธิการกิจเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเรียน” ระหวาง
วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
๑. รศ.ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย
๒. นางสาวมานิดา ชอบธรรม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

คณะทํางาน
พระมหาพงศนรินทร ฐิตวังโส
นางสาวยุพิน อินทะยะ
นายสุวิทย ดีพอ
นายวิชิต แกวพิทักษ
นายอธิวัฒน พันธประชา
นางสาวทิพาภรณ บุตรศรีสวย
นายวินัย แดงทน
นางสาวธนวัน จันทศักดิ์
นางพรรณพร วรรณลักษณ
นายชัยณรงค ธรรมครูปทม
นายถาวร ชัยจักร

๑๒. นายประดิษฐ ชัยปรีชา
๑๓. นางยุวนุช ไชยพฤกษกุล
๑๔. นายสมพงษ สุวรัชจูพนั ธุ
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สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสงขลา เขต ๑
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
รองผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
รองผูอํานวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานนทอุปถัมภ)
รองผูอํานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

๑๕. นางสาวกนกวรรณ อุนใจ
๑๖. นายเสนาะ อั้งเอย
๑๗. นางศุจีภรณ อูทองทรัพย
๑๘. นายชวลิต โพธิ์นคร
๑๙. นางบรรเจอดพร สูแสนสุข
๒๐. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ
๒๑. นายธัญญา เรืองแกว
๒๒. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
๒๓. นางณัฐา เพชรธนู
๒๔. นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์
๒๕. นางสาวนภสร ดาบทอง

โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
รองผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะบรรณาธิ ก ารกิ จ ครั้ ง ที่ ๒ ระหว า งวั น ที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
รศ.ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย

๑.
๒.
๓.
๔.

คณะทํางาน
ดร.บุญชู ชลัษเฐียร
ดร.สมสุข ธีระพิจิตร
นายวิโรจน ทองสุพรรณ
นางสาวมานิดา ชอบธรรม

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผศ.ดร.พูนสุข อุดม
นางอุทัยวรรณธีระพันธพงศ
ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
นายเดชา พรึงลําภู
นางสุภาพ ดวงไสว

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

นางสาวเจริญใจ กุลดิลก
นายอธิวัฒน พันธประชา
นางวาณีพร ตันวิไลย
นางเมตตา ภิรมยภักดิ์
นางสาวมาลี โตสกุล
นางกาญจนาพร รสโหมด
นายวิชิต แกวพิทักษ
นายพิทักษ แพทยผล
นางพัชรินทร ชีพธํารง
วาที่ ร.ต.อาทิตย เรืองวุฒิ
นายวินัย แดงทน
นางอารียา สุทธิวิลัย
นายสุวิทย พันธุผัก
นายเชษฐา ศรีจันทร
นางสาวศิริวรรณ ชลธาร
นายประดิษฐ สําราญพัฒน
นายโกวิท กิติตระกูลญะนันท
นางดวงจันทร เดชรักษา
นายชาญณรงค ภูมิถาวร
นางสาวไลลา บินโสะ
นางวันทนา บัวทอง
นางสาวกนกวรรณ อุนใจ
นายถวิล อรัญเวศ
นายประสิทธิ์ ไลทองคํา
นางสุภรณ ตั้งตระกูล
นายธีรยุทธ เหลาพาณิชย
นายชวลิต โพธิ์นคร
นางนงคนิต สดคมขํา
นางศุจีภรณ อูทองทรัพย
นายธัญญา เรืองแกว
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
โรงเรียนหวยกรดวิทยา
โรงเรียนสันกําแพง
โรงเรียนบานกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี
นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์
นางสาวนภสร ดาบทอง

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะพั ฒ นาเอกสาร “แนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมของผู เ รี ย น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๗” ระหวางวันที่ ๓๐ มิถุนายน-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแกรนด
ไชนา เยาวราช กรุงเทพมหานคร
๑.
๒.
๑.
๒.

วิทยากร
รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
นายวิโรจน ทองสุพรรณ
คณะทํางาน
ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แกว
ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ

๓. ดร.ศิริพงษ เพียศิริ
๔. นายประจินต เมฆสุธีพิทักษ
๕. ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
๖. นางสาวพรจันทร โพธินาค
๗. นางวิชชุดา มงคล
๘. ผศ.ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ
๙. นายสมจิต จุลพูล
๑๐. นางสุราภรณ คงคานนท
๑๑. นายยงยุทธ มณีโชติ
๑๒. นายเกษม ทองปญจา
๑๓. นายประเทือง พลเสนา
๑๔. นายสมศักดิ์ สุขสมัย
๑๕. นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต
๑๖. นายณรงค มงคล

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ผูอ าํ นวยการศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวหนางานรับเขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการโรงเรียนสภาราชินี ๒ จังหวัดตรัง
ผูอํานวยการโรงเรียนกําแพงวิทยา จังหวัดสตูล
ผูอํานวยการโรงเรียนเขวาไรศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหลื่อมพิทยาสรรพ
จังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการโรงเรียนแมริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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๑๗. นายสุริยา จันทิมา
๑๘. นายธงชัย อินทรพาณิชย
๑๙. นายอัศวชัย ออนนาเรนทร
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นางสาวนันทรัตน ไพรัตน
นางสาวผาสุขสันต ไหมทิพย
นางปริญา พีรปรัชญา
นายชวลิต ประทุมยศ
นายไอรดีน แสนขวา
นายอดุลยเดช ฐานะ
นายทองคํา ชาญศึก
นางจริยา บุญจรัส

๒๘. นายเสก ไชยพุฒ
๒๙. นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
๓๐. นายธวัช บุญประสพ
๓๑. นางวิไลพร ทองดี
๓๒. นางสาวกุลวสุ เจริญจิตร
๓๓. นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
นางจิรา ชูชวย
นางกันยา อักษรทอง

๓๘. นางกรวิกา ฉินนานนท
๓๙. นางธนพร ตั้งธรรมกุล
๔๐. นางกนิษฐา แสงแวว
๔๑. นางสาวนันทยา เศรษฐจิตต
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ผูอํานวยการโรงเรียนทาทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
กรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
กรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการโรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง
รองผูอ าํ นวยการโรงเรียนหาดใหญวทิ ยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา
รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี
รองผูอ าํ นวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํา้ จังหวัดระยอง
รองผูอ าํ นวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน
รองผูอ าํ นวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน
รองผูอ าํ นวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
รองผูอํานวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี
รองผูอ าํ นวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา
รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ครูโรงเรียนบึงพะไล จังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ครูชว ยราชการ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

๔๒. นางสาวปยวรรณ เกิดเจริญ
๔๓. นางธนนันท คณะรมย
๔๔. นางสุนีย แกวอุไร
๔๕. นางจินตนา คงอานนท
๔๖. นายสุรินทร หลาหา
๔๗. นายสุดใจ สุปญบุตร
๔๘. นายดิลกชัย คูณแกว
๔๙. นายสุมิตร เสนสม
๕๐. นางณิรชา ทิณพัฒน
๕๑. นางอนงค พิชญศิริ
๕๒. นายสิทธิพงษ ศรีหลา
๕๓. นางสาวปรารถนา โนนสินชัย
๕๔. นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน
๕๕. นายเรืองชัย ตามรภาค
๕๖. นายประเทือง วงศประเสริฐ
๕๗. นางชวนชม นิ่มเจริญ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
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๕๘. นายนนท แสงจันทร
๕๙. นางสาววดาภรณ พูลผลอํานวย
๖๐. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ
๖๑. นายธัญญา เรืองแกว
๖๒. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
๖๓. นางสาวโชติมา หนูพริก
๖๔. นางณัฐา เพชรธนู
๖๕. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย
๖๖. นายประชา ออนรักษา
๖๗. นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์

ผูเรียบเรียงตนฉบับ

นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ขาราชการบํานาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ขาราชการบํานาญ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
หัวหนากลุม พัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจาพนักงานธุรการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผูออกแบบสัญลักษณโครงการเด็กดีมีที่เรียน
นายชูเกียรติ เกิดอุดม

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผูตรวจพิจารณาตนฉบับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสุกัญญา งามบรรจง
รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
นางสาววดาภรณ พูลผลอํานวย
นายธัญญา เรืองแกว
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นางณัฐา เพชรธนู
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ผูอ าํ นวยการกลุม พัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
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