
ส่วนท่ี 2 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
 ในการพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี .กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย.ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น .มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม.อย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน.โดยมีบทบาทของหน่วยงาน.และขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 สถานศึกษา 
    สถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติท่ีส าคัญ.มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1..ศึกษาวิเคราะห์หลักการ.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
    2..ก าหนดตัวช้ีวัดภาพความส าเร็จ.ของพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี     
ตาม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”.ของโรงเรียน.ผู้บริหารสถานศึกษา.ครูผู้สอน 
และนักเรียนอย่างชัดเจน.มีความเข้าใจตรงกัน  
    3..สร้างความตระหนัก.ความเข้าใจ.และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    4..จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ.และความต้องการของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
    5..ปรับและออกแบบตามตารางการจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา.“ เบญจวิถี .           
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”โดยแนวทางการจัดกิจกรรม.“เบญจวิถ.ีกลุ่มโรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัย”.มีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างใน.“คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี         
ตามแนวทางเบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
    6..ออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย.สอดคล้องกับช่วงวัย.สนองความสนใจ.และความ
ต้องการของนักเรียน.ซึ่งพิจารณาจากกิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู่.หรือเลือกจากกิจกรรมในคู่มือ
การพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก-
วิทยาลัย 
    7..ด าเนินการจัดกิจกรรมตามตารางท่ีก าหนด 
    8..นิเทศ ติดตาม.ประเมินผลการด าเนินงาน 
    9..ประชุม.เสวนา.ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน.น าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    10..สรุปรายงาน.และเผยแพร่การด าเนินงาน 
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บทบาทของผู้เก่ียวข้องในสถานศึกษา 
 1..ผู้บริหารสถานศึกษา 
     1.1.เป็นผู้น าหลักการพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.และการบริหารจัดเวลาการจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อ.“เบญจวิถี   
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
    1.2.อ านวยความสะดวก.ปรับปรุง.และพัฒนาปัจจัยต่างๆ.ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ 
    1.3.ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน.แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีและภูมิปัญญา
ต่างๆ.มาร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี   
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
    1.4.นิเทศ ก ากับ ติดตาม.อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
    1.5.จัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน.(After.Action.Review.:.AAR)  
    1.6.น าผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน .(After.Action.Review.:.AAR).และผลการ
ประเมิน.ไปใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการเวลากับการจัดกิจกรรมให้ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
 2..ครูผู้สอน 
    2.1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล.และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ 
ความต้องการ.จ าแนกเป็นระดับช้ัน.รายบุคคล 
    2.2.ออกแบบกิจกรรม.ส่ือ.แหล่งเรียนรู้.การวัดและประเมินผล.หลักการและแนวทางการ
จัดกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
    2.3.จัดกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”.โดยเน้นการสร้าง
แรงจูงใจนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม.การจัดกิจกรรมโดยนักเรียนเป็นส าคัญ 
จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ.และกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
    2.4.ร่วมเสวนา.ทบทวนหลังการปฏิบัติ.และน าผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    2.5.ประเมิน.และพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล  
    2.6.ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    2.7.รายงานผลการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 3. ผู้เรียน  
    3.1.เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางการจัดกิจกรรม.และวิธีการเรียนรู้ ท่ีก าหนดอย่าง
กระตือรือร้น และสนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพ.และความสามารถของตนเอง  
    3.2.ส ารวจความสนใจ.ความต้องการ.และศักยภาพของตนเองเพื่อวางแผนการเรียนรู้    
และพัฒนาตนเอง  
    3.3.ค้นหาความสนใจ.ความต้องการของตนเอง  
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    3.4.พัฒนาการมีคุณธรรม.จริยธรรมของตนเอง  
    3.5.ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    3.6.ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน  
    3.7.ร่วมน าเสนอผลการจัดกิจกรรมของตนเองอย่างภาคภูมิ  
 4..ผู้ปกครอง  
    4.1.ส่งเสริม.สนับสนุน.ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัย”.และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.
สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
    4.2.ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก-  
วิทยาลัย” ของผู้เรียน  
    4.3.ประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน.และร่วมชื่นชมผลงานของผู้เรียน 
   
การจัดกิจกรรม “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
 การจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน.แบ่งงานหน้าท่ีรับผิดชอบ.ส ารวจ.สืบค้น 
รวบรวมข้อมูล.วิเคราะห์.น าเสนอแลกเปล่ียน.และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนส่ิงแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ.รอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ .จะท าให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิต
หลากหลายมิติ.ได้สัมผัสกับธรรมชาติ.และได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนท่ีแตกต่างกัน
หลายช่วงวัยมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์ .“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก -
วิทยาลัย”.นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดแนวคิด.ประสบการณ์.จริยวัตร.และวิถีปฏิบัติท่ีพึงให้กับ 
ผู้เรียนแล้ว.ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศร่วมกันเรียนรู้ .ถ่ายโอน.ส่งทอดประสบการณ์    
จากนักเรียนท่ีต่างวัยกัน.นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพื้นฐานต่างๆ.เช่น.การฟัง 
การพูด.การอ่าน.การเขียน.การวางแผน.แบ่งปันหน้าท่ีกันท างาน.สังเกต.การลงมือปฏิบัติ.รวบรวม
ข้อมูล.วิเคราะห.์ประเมินผล.แก้ปัญหา.ปรับปรุง.น าเสนอ.แลกเปล่ียนทักษะทางสังคม.ร่วมกับผู้อื่นและ
ทักษะชีวิต.โดยการจัดกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”.ดังกล่าวมีแนวทาง  
ในการด าเนินการได้ ดังนี้ 
 1..กิจกรรม“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”สามารถจัดได้ทุกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน.โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย 
 2..การจัดกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”ตามขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน.มีแนวด าเนินการ.ดังนี้ 
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    2.1.โรงเรียนขนาดเล็ก.หรือขนาดกลาง.ท่ีมีครูพอดีช้ัน.หรือครูเพียงพอควรจัดกลุ่มนักเรียน
ให้เหมาะสมกับกิจกรรม.โดยให้มีจ านวนกลุ่มไม่มากเกินไปและค านึงถึงความสนใจและความต้องการ
ของนักเรียนเป็นหลัก 
    2.2.โรงเรียนขนาดใหญ่.และใหญ่พิเศษ.ท่ีมีนักเรียนจ านวนมากต้องมีการวางแผนท่ีรัดกุม
เพราะทางโรงเรียนอาจมีข้อจ ากัดด้านสถานท่ี.อาจเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับช่วงเวลา 
 3..การจัดกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”.เป็นกิจกรรมท่ีเป็นไป
ตามความต้องการ.ความถนัด.ความสนใจของผู้เรียน.จุดเน้น.อัตลักษณ์ของโรงเรียน.และศึกษา
วิเคราะห์ .สังเคราะห์ .จากสมรรถนะส าคัญ .5.ประการ.คุณลักษณะอันพึงประสงค์.8.ประการ           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.พุทธศักราช.2551.ค่านิยมหลักของคนไทย.12.ประการ 
คุณธรรมพื้นฐาน.8.ประการ.ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
 เมื่อโรงเรียนบริหารจัดการเวลาการจัดกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก-  
วิทยาลัย”.แล้วขั้นตอนต่อไปครูต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ.ควรมีข้ันตอนการด าเนินงาน.ดังนี้ 
 1..จัดท าข้อมูลสารสนเทศ.เกี่ยวกับความสนใจ.และความต้องการของนักเรียนรายบุคคล    
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 2..วิเคราะห์สภาพความพร้อมของโรงเรียน.ด้านบุคลากร.สถานท่ี.วัสดุอุปกรณ์.ส่ือแหล่ง
เรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเรา.และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3..ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ.อาจก าหนดได้ดังนี้ 
    3.1.โรงเรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนโดยอาจจะท ากิจกรรมเป็น
รายบุคคล.หรือเป็น.มีครูเป็นท่ีปรึกษา.แนวทางนี้เหมาะสมส าหรับ.ระยะเวลาเริ่มต้นท่ีนักเรียนยังไม่มี
ความพร้อม.หรือยังไม่มีความรู้.ความเข้าใจ.ในการท ากิจกรรมอย่างแท้จริง.และการพัฒนากระบวน  
การคิด.ความรับผิดชอบ.และยังต้องค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์จ านวนครู.ความรู้.ความสามารถ
ของครู.และความปลอดภัยของนักเรียนในการท ากิจกรรมท้ังใน.และนอกห้องเรียน. 
    3.2.โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนหรือรวมกลุ่มกันเสนอกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ      
โดยนักเรียนท่ีรวมเป็นกลุ่มอาจจะเป็นนักเรียนห้องเดียวกัน .หรือนักเรียนระดับช้ันเดียวกันหรือ
นักเรียนหลายระดับช้ัน.มาท ากิจกรรมร่วมกัน.หรืออาจจะท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง/ชุมชน      
การเสนอกิจกรรมดังกล่าว.ต้องมีครูเป็นท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะการท ากิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
ถูกต้อง.ปลอดภัย และสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง.กิจกรรมท่ีนักเรียนน าเสนออาจจะเป็นกิจกรรม 
    3.3.โรงเรียนใช้ท้ังสองแนวทางร่วมกัน.ให้โรงเรียนพิจารณาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
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 4..นิเทศ.ก ากับ.ติดตาม.และประเมินความก้าวหน้าในการท ากิจกรรม.ความพึงพอใจของ 
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง.โดยมอบหมายให้ครูทุกคนเป็นท่ีปรึกษาการท ากิจกรรม.เพื่ออ านวยความ
สะดวก ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 5..จัดน าเสนอผลงานของนักเรียน.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียน.เพื่อพัฒนาการ 
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 6..สรุป.และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
กิจกรรม “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
 กิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”.แบ่งออกเป็น.5.วิถี.15.พฤติกรรม
บ่งช้ี มีรายละเอียดดังนี้ 
 วิถีท่ี 1 เทิดทูนสถาบัน 
           พฤติกรรมบ่งช้ี 
  1..ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย   
  2..ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
  3..เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 วิถีท่ี 2 กตัญญู 
  พฤติกรรมบ่งช้ี 
  1..ช่วยเหลือบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และสถานศึกษา 
  2..แสดงความนับถือ.ยกย่องบิดามารดา.ครูอาจารย์.ผู้มีพระคุณ.และสถานศึกษา 
  3..ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อบิดามารดา.ครูอาจารย์.ผู้มีพระคุณ.และสถานศึกษา 
 วิถีท่ี 3 บุคลิกด ี
  พฤติกรรมบ่งช้ี 
  1..ร่างกายดี 
  2..แต่งกายดี 
  3..กิริยามารยาทดี 
 วิถีท่ี 4 มีวินัย 
  พฤติกรรมบ่งช้ี 
  1..ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน  
                       และสังคม 
  2..ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ.ในชีวิตประจ าวัน 
  3..มีความรับผิดชอบ 
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 วิถีท่ี 5 ให้เกียรติ 
  พฤติกรรมบ่งช้ี 
  1..ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
  2..แสดงออกถึงการยกย่องนับถือต่อบุคคล.และสถานท่ี 
  3..มีจิตสาธารณะ  
 
แนวทางการจัดกิจกรรม “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
 
วิถีที่ 1 เทิดทูนสถาบัน 
 
นิยาม 

เทิดทูนสถาบัน หมายถึง การเคารพ ยกย่อง เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

วัตถุประสงค์      
1..เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย 
2..เพื่อให้เกิดศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักของศาสนา 
3..เพื่อให้เกิดความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

สาระส าคัญ     
การเทิดทูนสถาบันชาติ.ศาสนา.พระมหากษัตริย์.เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีแสดงออก

ถึงการเป็นพลเมืองดี.สถาบันท้ัง.3.นี้มีความส าคัญต่อเราอย่างมาก.เพราะชาติ.คือ.แผ่นดินท่ีเรา      
อยู่อาศัย.ศาสนา.คือ.ค าสอนขององค์พระศาสดาท่ีสอนให้เราทุกคนเป็นคนดี.และพระมหากษัตริย์คือ 
ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม.เพื่อความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย.ผู้เรียนทุกคนจึงควรเทิดทูนไว้ซึ่ง
สถาบัน ชาติ ศาสนา.พระมหากษัตริย์.โดยยึดมั่นและปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 

พฤติกรรมบ่งชี้  
1. ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นชาติไทย   

1.1.ยืนตรงเคารพธงชาติ.ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ 
1.2.หวงแหน.ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 
1.3.เข้าร่วม.ส่งเสริม.สนับสนุน.กิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง 
     ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน.สังคมและประเทศชาติ    
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2. ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ  
2.2 ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
2.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

3. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.1.มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.2.แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  
3.3.แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล 

  1..การสังเกตพฤติกรรม 
  2..บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 

1..แบบสังเกตพฤติกรรม 
2..แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  0 = ไม่ผ่าน 

1 = ผ่าน 
2 = ดี 
3 = ดีเย่ียม 
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การประเมินผล 

พฤติกรรมบ่งชี้    ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1..ธ ารงไว้ซ่ึง
ความเป็น 
ชาติไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ยืนตรงเคารพ 
ธงชาติไทย  
ไม่ร้องเพลงชาติ 
ไม่รู้ความหมาย 
ของเพลงชาติ  
ไม่เข้าร่วม 
กิจกรรมท่ี
เสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  
ไม่หวงแหน 
ปกป้อง  
และยกย่อง   
ความเป็นชาติไทย 
 
 
 

ยืนตรงเคารพ 
ธงชาติไทย  
ร้องเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมาย 
ของเพลงชาติ 
ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยืนตรงเคารพ 
ธงชาติไทย  
ร้องเพลงชาติ  
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง  
เข้าร่วม กิจกรรม 
ท่ีเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง 
ท่ีเป็น ประโยชน์ 
ต่อโรงเรียน 
ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 
 

ยืนตรงเคารพ 
ธงชาติไทย  
ร้องเพลงชาติ  
และอธิบาย
ความหมายของ 
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
เข้าร่วม กิจกรรม 
ท่ีเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง   
ท่ีเป็น ประโยชน์ 
ต่อโรงเรียน ชุมชน 
สังคมและ
ประเทศชาติ 
หวงแหน.ปกป้อง  
ยกย่อง.ความเป็น 
ชาติไทย 

2..ศรัทธา ยึดม่ัน 
และปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอน
ของศาสนาที่ตน
นับถือ 
 
 
 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรม  
ไม่ปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของ
ศาสนาท่ีตน 
นับถือ  
ไม่เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีของศาสนิกชน 
 
 
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม  
ปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอน 
ของศาสนา 
ท่ีตนนับถือ  
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
ของศาสนิกชน 
ตามค าแนะน า 

 

 

เข้าร่วมกิจกรรม  
ปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอน 
ของศาสนา 
ท่ีตนนับถือ  
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
ของศาสนิกชน
บางครั้ง 
 

 

เข้าร่วมกิจกรรม  
ปฏิบัติตนตามหลัก 
ค าสอนของศาสนา 
ท่ีตนนับถือ  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
ของศาสนิกชน
สม่ าเสมอ 
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กิจกรรม 
1..กิจกรรมหน้าเสาธง 
2..กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/โฮมรูม/เบญจวิถ ี
3..กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4..กิจกรรมบรรพชาสามเณรของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมบ่งชี้    ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
3. เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรม 
ไม่แสดงความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ       
ไม่แสดงออก    
ซึ่งความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

เข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงความส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
และแสดงออก 
ซึ่งความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามค าแนะน า 

เข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงความส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ    
และแสดงออก   
ซึ่งความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ในบางครั้ง 

เข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงความส านึก 
ในพระมหา
กรุณาธิคุณและ
แสดงออก         
ซึ่งความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
อย่างสม่ าเสมอ 



26 

วิถีที่ 2 กตัญญู 
 

นิยาม  
กตัญญู.หมายถึง.ความรู้สึกส านึกในบุญคุณ.ด้วยความเคารพนับถือ.เช่ือฟัง.และช่วยเหลือ     

ในกิจการงานต่างๆ ต่อ บิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  
 1..เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนมี จิตส านึ กในการช่วย เห ลือบิดามารดา.ครูอาจารย์ .ผู้มีพ ระ คุณ               
และสถานศึกษา 

2..เพื่ อให้ ผู้ เรียนแสดงความนับถือและยกย่องบิดามารดา.ครูอาจารย์ .ผู้มีพระคุณ .           
และสถานศึกษา 

3..เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อบิดามารดา.ครูอาจารย์.ผู้มีพระคุณ.และสถานศึกษา 
 

สาระส าคัญ  
ความกตัญญูกตเวที.เป็นเครื่องหมายของคนดี.และเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีควรปลูกฝังให้

มนุษย์รู้จักกระท าหน้าท่ีอันเหมาะสมของตนเอง.ผู้เรียนต้องเรียนรู้.ปฏิบัติ.และตระหนักในบุญคุณของ
บิดามารดา.ครูอาจารย์.ผู้มีพระคุณ.และย่อมน ามาซึ่งความสุข.ความเจริญ.เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต      
และหน้าท่ีการงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคม  

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1..ช่วยเหลือบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และสถานศึกษา 

1.1.มีน้ าใจช่วยเหลือ.บิดามารดา.และผู้มีพระคุณ.ด้วยความเต็มใจ 
1.2.มีน้ าใจช่วยเหลือ.ครูอาจารย์.ด้วยความเต็มใจ 
1.3.มีน้ าใจช่วยเหลือ.สถานศึกษา.ด้วยความเต็มใจ 

2..แสดงความนับถือ.ยกย่องบิดามารดา.ครูอาจารย์.ผู้มีพระคุณ.และสถานศึกษา 
2.1.แสดงความเคารพ.และยกย่อง.บิดามารดา.และผู้มีพระคุณ.อย่างถูกต้อง 
     เหมาะสม 
2.2.แสดงความเคารพ.และยกย่อง.ครูอาจารย์.อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.3.แสดงความเคารพ.และยกย่อง.สถานศึกษา.อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3..ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อบิดา.ครูอาจารย์.ผู้มีพระคุณ.และสถานศึกษา 
3.3.ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของบิดามารดา.ผู้มีพระคุณ 
3.2.ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของครูอาจารย์ 
3.3.ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสถานศึกษา 
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การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล 

1..การสังเกตพฤติกรรม 
2..บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
1..แบบสังเกตพฤติกรรม 
2..แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 0 = ไม่ผ่าน 
1 = ผ่าน 
2 = ดี 
3 = ดีเย่ียม 
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การประเมินผล 

 

   พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2)  ดีเยี่ยม (3) 

1..ช่วยเหลือบิดา
มารดา ครูอาจารย์ 
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา 

ไม่ช่วยเหลือ 
บิดามารดา  
ครูอาจารย์         
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา   
 

ช่วยเหลือ บิดา
มารดา  
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ. 
และสถานศึกษา
ในบางครั้ง 
 

ช่วยเหลือ บิดา
มารดา ครู
อาจารย์  
ผู้มีพระคุณ. 
และสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 

มีน้ าใจช่วยเหลือ 
บิดามารดา  
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ. 
และสถานศึกษา  
ด้วยความเต็มใจ 
อย่างสม่ าเสมอ
และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

2..แสดงความ 
นับถือและยกย่อง
บิดามารดา  
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา 

ไม่แสดงความ
เคารพ ยกย่อง 
บิดามารดา  
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา  

แสดงความเคารพ
และยกย่อง  
บิดามารดา  
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา 
 ในบางครั้ง 

แสดงความเคารพ
และยกย่อง  
บิดามารดา  
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ 

แสดงความเคารพ
และยกย่อง  
บิดามารดา  
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ
และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

3..ปฏิบัติตนให้เป็น
คนดีต่อบิดามารดา 
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา 

ไม่ปฏิบัติตนเป็น
คนดีของบิดา
มารดา  
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา 

ปฏิบติัตนเป็นคน
ดีของบิดามารดา 
ครูอาจารย์  
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา
ในบางครั้ง 

ปฏิบัติตนเป็นคน
ดีของบิดามารดา 
ครูอาจารย์ 
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา  
อย่างสม่ าเสมอ 

ปฏิบัติตนเป็นคน
ดีของบิดามารดา 
ครูอาจารย์ 
ผู้มีพระคุณ  
และสถานศึกษา  
อย่างสม่ าเสมอ
และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
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กิจกรรม 
1..กิจกรรมหน้าเสาธง/แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน 
2..กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ 
3..กิจกรรมวันไหว้ครู 
4..กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
5..กิจกรรมการเรียนการสอน/อืน่ๆ 
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วิถีที่ 3 บุคลิกดี 
 

นิยาม 
 บุคลิกดี.หมายถึง.ลักษณะของบุคคลท่ีปรากฏในด้านสุขภาพอนามัย.การแต่งกาย.ท่วงที
กิริยามารยาท.และการแสดงออกทางสังคมท่ีท าให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจในด้านบวก  
 

วัตถุประสงค์ 
1..เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยท่ีดี 
2..เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
3..เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาทดีงามอย่างไทย 

 

สาระส าคัญ 
  บุคลิกภาพ เป็น ลักษณะโดยรวมของบุคคลท้ังทางด้านร่างกาย .การแต่งกาย.และ
กิริยามารยาท.ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีดี.เหมาะสม.ตามกาลเทศะ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1..ร่างกายดี 

1.1.สุขภาพพลานามัยแข็งแรง  
1.2.ผิวพรรณสะอาด 
1.3.การเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย.สง่างาม 

2..แต่งกายดี 
2.1.ถูกต้องตามระเบียบ 
2.2.สะอาดเรียบร้อย 
2.3.เหมาะสม.ตามกาลเทศะ 

3..กิริยามารยาทดี 
3.1.พูดจาไพเราะ.สุภาพ.เรียบร้อย  
3.2.มีสัมมาคารวะ.อ่อนน้อมถ่อมตน  
3.3.เหมาะสม.ตามกาลเทศะ 
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล 

1..การสังเกตพฤติกรรม 
2..บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
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เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
1..แบบสังเกตพฤติกรรม 
2..แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 0 = ไม่ผ่าน 
1 = ผ่าน 
2 = ดี 
3 = ดีเย่ียม 

 

การประเมินผล 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีมาก (3) 
1. ร่างกายดี สุขภาพ

พลานามัย 
ไม่แข็งแรง 
ผิวพรรณ 
ไม่สะอาด  
การเจริญเติบโต 
ไม่สมส่วน 
ตามวัย 

- มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง  
- ผิวพรรณ 
สะอาด  
- มีการ
เจริญเติบโต 
สมส่วนตามวัย 
และสง่างาม 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

- มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง  
- ผิวพรรณ 
สะอาด  
- มีการ
เจริญเติบโต 
สมส่วนตามวัย 
และสง่างาม 
อย่างน้อย 
สองประเด็น 

- มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง  
- ผิวพรรณ 
สะอาด  
- มีการ
เจริญเติบโต 
สมส่วนตามวัย 
และสง่างาม  
ครบทุกประเด็น 

2. แต่งกายดี ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบไม่
สะอาด
เรียบร้อย  
ไม่เหมาะสม  
ตามกาลเทศะ 

ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
สะอาดเรียบร้อย 
เหมาะสม  
ตามกาลเทศะ  
เมื่อได้รับ
ค าแนะน า 
 

ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
สะอาดเรียบร้อย 
เหมาะสม  
ตามกาลเทศะ  
เป็นบางครั้ง 

ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
สะอาดเรียบร้อย 
เหมาะสม  
ตามกาลเทศะ 
สม่ าเสมอ 
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พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีมาก (3) 
3. กิริยา 
มารยาทดี 

พูดจาไม่ไพเราะ  
ไม่สุภาพ
เรียบร้อย  
ไม่มีสัมมา
คารวะ  
ไม่อ่อนน้อม
ถ่อมตน  
ไม่เหมาะสม
ตามกาลเทศะ 

พูดจาไพเราะ 
สุภาพ เรียบร้อย  
มีสัมมาคารวะ 
อ่อนน้อมถ่อมตน 
เหมาะสม ตาม
กาลเทศะเมื่อ
ได้รับค าแนะน า 

พูดจาไพเราะ 
สุภาพ เรียบร้อย  
มีสัมมาคารวะ  
อ่อนน้อมถ่อมตน 
เหมาะสม  
ตามกาลเทศะ 
เป็นบางครั้ง 

พูดจาไพเราะ 
สุภาพ เรียบร้อย  
มีสัมมาคารวะ  
อ่อนน้อมถ่อมตน 
เหมาะสม  
ตามกาลเทศะ 
สม่ าเสมอ 

 
กิจกรรม 

1..ตรวจสุขภาพประจ าปี 
2..ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3..ตรวจเครื่องแต่งกายทุกวัน 
4..กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
5..การเล่นกีฬาตามท่ีตนเองสนใจและถนัด 
6..การเคารพครู.เพื่อน.พี่น้อง.และผู้อื่น 
7..กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ 
8..กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
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วิถีที่ 4 มีวินัย 
 

นิยาม  
  วินัย.หมายถึง.ระเบียบ.กฎเกณฑ์ .ข้อบังคับ.ส าหรับควบคุมความประพฤติ.กาย.วาจา.      
และจิตใจของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม 
 ผู้มีวินัย.คือ.ผู้ท่ีปฏิบัติตนตามระเบียบ.กฎเกณฑ์.ข้อบังคับ.ของครอบครัว.โรงเรียน.และสังคม
เป็นปกติวิสัย  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบ.ข้อบังคับ.ของครอบครัว 
              โรงเรียน.ชุมชนและสังคม 
 2..เพื่อให้นักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
 3..เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย      
 

สาระส าคัญ 
 วินัย เป็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเราได้รับอย่างต้ังใจ.และยอมรับผลการกระท าของ
ตนเอง การปลูกฝังผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองจะช่วยฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนท่ีมีคุณธรรม.จริยธรรม.เป็นส่ิง
ส าคัญในการอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานในสังคม      
           

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1..ปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎเกณฑ์.ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว.โรงเรียน.และสังคม 

 1.1.ปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎเกณฑ์.ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  
 1.2.ปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎเกณฑ์.ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  
 1.3.ปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎเกณฑ์.ระเบียบข้อบังคับของสังคม 

2..ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ.ในชีวิตประจ าวัน 
 2.1.วางแผนการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.2.จัดเวลาให้พอเหมาะกับกิจกรรม 
 2.3.ปฏิบัติกิจกรรมตรงต่อเวลา  

3..มีความรับผิดชอบ 

  3..ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว 
  3.2.ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 
  3.3.ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล 

1..การสังเกตพฤติกรรม 
2..บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
1..แบบสังเกตพฤติกรรม 
2..แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 0 = ไม่ผ่าน 
1 = ผ่าน 
2 = ดี 
3 = ดีเย่ียม 
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การประเมินผล 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีมาก (3) 
1..ปฏิบัติตน 
ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ 
ของครอบครัว 
โรงเรียน  
และสังคม 

ไม่ปฏิบัติตน 
ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียน  
และสังคม 

ปฏิบัติตน 
ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว  
โรงเรียน  
และสังคม  
เมื่อได้รับการ
ตักเตือน 

ปฏิบัติตน 
ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 
ของครอบครัว  
โรงเรียน  
และสังคม. 
เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติตน 
ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ 
ของครอบครัว  
โรงเรียน  
และสังคม  
อย่างสม่ าเสมอ 

2..ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน 

ไม่มีการวาง
แผนการปฏิบัติ
กิจกรรม ไม่มีการ
จัดเวลาให้
พอเหมาะ 
กับกิจกรรม 
ไม่ปฏิบัติกิจกรรม 
ตรงต่อเวลา  

มีการวางแผน 
การปฏิบัติ
กิจกรรม  
จัดเวลาให้
พอเหมาะกับ
กิจกรรม 
และปฏิบัติ
กิจกรรม 
ตรงต่อเวลา  
เมื่อได้รับการ
ตักเตือน 

มีการวางแผน 
การปฏิบัติ
กิจกรรม  
จัดเวลาให้
พอเหมาะกับ
กิจกรรมและ
ปฏิบัติกิจกรรม
ตรงต่อเวลา 
เป็นบางครั้ง 

มีการวางแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรม  
จัดเวลาให้
พอเหมาะกับ
กิจกรรมและ
ปฏิบัติกิจกรรม
ตรงต่อเวลา  
อย่างสม่ าเสมอ 

3..มีความ
รับผิดชอบ 

 

ไม่มีความ
รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง 
ครอบครัว 
โรงเรียน 
และส่วนรวม 

มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 
ครอบครัว 
โรงเรียน 
และส่วนรวม 
เมือ่ได้รับ 
การแนะน า 

มีความ
รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง 
ครอบครัว 
โรงเรียน 
และส่วนรวม 
เป็นบางครั้ง 

มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง 
ครอบครัว 
โรงเรียน 
และส่วนรวม 
อย่างสม่ าเสมอ 
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กิจกรรม 
 1..กิจกรรมหน้าเสาธง/กิจกรรมโฮมรูม 
 2..กิจกรรมการเรียนการสอน 
 3..กิจกรรมประชุม.สวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ 
 4..กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 5..กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 6..กิจกรรมสภานักเรียน 
 

วิถีที่ 5 ให้เกียรติ 
 

นิยาม  
 เกียรติ    หมายถึง.การยกย่องนับถือ   

ให้เกียรติ หมายถึง.การแสดงออกถึงการยกย่องนบัถือ.ให้ความเคารพ.ให้ความส าคัญแก่
บุคคลและสถานท่ี  
 

วัตถุประสงค์ 
1..เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
2..เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการยกย่องนับถือต่อบุคคลและสถานท่ี 
3..เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 

 

สาระส าคัญ 
การให้เกียรติ เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล.ยกย่องนับถือ

บุคคลอื่นและสถานท่ี.ตลอดจนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ.เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1..ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 

1.1.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  1.2.ยอมรับและพิจารณาอย่างมีเหตุผล 
  1.3.ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 

2..แสดงออกถึงการยกย่องนับถือต่อบุคคลและสถานท่ี 
2.1.ทักทายแสดงความเคารพ  

  2.2.ให้ความยกย่องนับถือ 
2.3.แสดงความยินดีตามโอกาส 
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3..มีจิตสาธารณะ 
3.1.เสียสละ.มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
3.2.เสียสละ.มีน้ าใจช่วยเหลือชุมชน 
3.3.เสียสละ.มีน้ าใจช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ 
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 0 = ไม่ผ่าน 
1 = ผ่าน 
2 = ดี 
3 = ดีเย่ียม 
 

การประเมินผล 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น 
ของผู้อื่น 
อย่างมีเหตุผล 

ไม่รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
ไม่ยอมรับ 
ไม่พิจารณา 
อย่างมีเหตุผล 
และไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อตกลง
ร่วมกัน 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
ยอมรับและ
พิจารณา 
อย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงร่วมกัน
เมื่อได้รับการ
แนะน า 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
ยอมรับและ
พิจารณา 
อย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงร่วมกัน
เป็นบางครั้ง 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
ยอมรับและ
พิจารณา 
อย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงร่วมกัน  
อย่างสม่ าเสมอ 
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กิจกรรม 
 1..กิจกรรมหน้าเสาธง 
 2..กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3..กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 4..กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 
 5..กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2. แสดงออกถึง
การยกย่องนับถือ
ต่อบุคคลและ
สถานท่ี 
 

ไม่ทักทาย 
ไม่แสดงความ
เคารพ ไม่ให้
ความยกย่อง 
นับถือและ 
ไม่แสดงความ
ยินดีตามโอกาส 

ทักทายแสดง
ความเคารพ  
ให้ความยกย่อง
นับถือ 
แสดงความยินดี 
ตามโอกาสเมือ่
ได้รับการแนะน า 

ทักทายแสดง
ความเคารพ  
ให้ความยกย่อง
นับถือ 
แสดงความยินดี 
ตามโอกาส 
เป็นบางครั้ง 

ทักทายแสดง 
ความเคารพ  
ให้ความยกย่อง 
นับถือ 
แสดงความยินดี
ตามโอกาส 
อย่างสม่ าเสมอ 

3. มีจิตสาธารณะ 
 

ไม่เสียสละ ไม่มี
น้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น ชุมชน 
สังคม 
และประเทศชาติ 

เสียสละ มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
ชุมชน สังคม 
แลประเทศชาติ
เมื่อได้รับการ
แนะน า 

เสียสละ มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ
เป็นบางครั้ง 

เสียสละ มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
อย่างสม่ าเสมอ 


