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บรรณาธิการและรูปเล่ม :   
นางสาววลัลภา  อยู่ทอง   ผู้ช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  อาชีวศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์ 
นายวิทยา มั่นเติม วิทยาลัยเทคนิคตาก 
นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
นางสาวพรรณลักษณ์  มหาวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
นายดาวไทย เบาราญ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
นายวิรุฬห ์ นาสุอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
นางราตรี มงคลนิมิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชียันาท 
นายสุระภี ผกาพันธ ์ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 
นายชัชวาลย ์ สาระภูม ิ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 
นายเอกวิทย ์ ธาตุไชย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
นายประเสริฐ ทองสาล ี วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
นายกรกฎ รอดพูล วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุร ี
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สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์  
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม  โดยในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และต้องถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนต้อง    
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ประกอบกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ   
ได้ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาทุกระดับต้องมีคุณภาพ ๔ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ ซึ่งในการจัดการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดนโยบายให้มีการ 
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้มีรายวิชากิจกรรมเสริมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โดย
มอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์จัดท าเอกสาร “แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลาย เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับเป็นแนวทางให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาน าไปจัดในรายวิชาดังกล่าว หรือเลือก
บางกิจกรรมไปจัดในรายวิชาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือน าไปจัดค่ายเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นคุณธรรมหลัก ๔ ด้าน คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต       
จิตอาสา ส าหรับเอกสารฉบับนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ โดยได้มีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมภาพประกอบและสื่อการเรียนรู้เสนอแนะเพิ่มเติม 

หน่วยศึกษานิเทศก์ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ต่อไป 

 
 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ตุลาคม  ๒๕๖1 
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หน้า 

 บทน า ๑ 
 

• ความเป็นมา 
• แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

 

๑ 
๒ 

• แนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม 
• คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ  
• คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
• ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
• นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

๓ 
๕ 
๗ 

 
๑๐ 
๑๓ 

 

 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา                                 ๑๕ 
 

• คุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
• หลักสูตรการอาชีวศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 
• กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
• รายละเอียดของรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
• กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
• การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

 

๑๕ 
๑๖ 
๑๘ 
๒๐ 
๒๓ 
๒๕ 

 

 กิจกรรมเสนอแนะ  ๒๗ 
 

• หน่วยกิจกรรมที่ ๑   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

• หน่วยกิจกรรมที่ ๒   กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี 
• หน่วยกิจกรรมที่ ๓   กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
• หน่วยกิจกรรมที่ ๔   กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
• หน่วยกิจกรรมที่ ๕   กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
• หน่วยกิจกรรมที่ ๖   กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 

๒๙ 
 

4๙ 
5๙ 
๗1 
97 

๑17 
 

 บรรณานุกรม  ๑๒๔ 
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หน้า 

ภาคผนวก ๑2๗ 
 

• แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
• แบบฟอร์มการเขียนโครงการสอน 
• แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
• เครื่องมือติดตามประเมินผลการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
• สื่อการเรียนรู้เสนอแนะ 
• ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๒๙/๒๕๖๐ 
• หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ ศธ 0613/1339   

ลงวันที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2560 เร่ือง เพิ่มรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในหลักสูตร ปวช.2556 และ ปวส. 2557  

• ภาพแนวการจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม  
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

• คณะท างาน 
 
 

 

๑๒๙ 
๑๓๑ 
1๓๙ 
๑๕๓ 
๑๗๒ 
๑๗๙ 
๑๘8 

 
 

18๙ 
 

๑๙๕ 
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• ความเป็นมา 

 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์  
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  มีความรู้ คุณธรรม  โดยในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และต้องถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนต้อง    
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับคุณธรรม นอกจากนี้ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ก็ให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน โดยให้
น าศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม เป็นการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” 
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติ
ทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังที่จะเห็น ๓ สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากให้บ้านเมืองสมานฉันท์และมั่นคงอย่างยั่งยืน  

 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม 
น าความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในคุณค่าของปรัชญาพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มี
ความรู้และอยู่ดีมีสุข ซึ่งในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่นักเรียน นักศึกษา ประกอบกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาทุกระดับต้องมี
คุณภาพ ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการปรับปรุงกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จึงได้มีการก าหนดให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภทวิชาและ
สาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๔ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
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ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ให้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และก าหนดให้มีสัดส่วนการวัดและ
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละ 20 ในแต่ละรายวิชา ตลอดจนจัดให้มีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวสามารถสร้างเสริมนักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้พิจารณาก าหนดรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ง
ประกอบด้วยรูปแบบของกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่หลากหลาย เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาน าไปใช้และหรือประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานศึกษาในการ
พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อความเป็นพลเมืองดีของสังคม ชุมชน
และประเทศชาติต่อไป 
 

• แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า รัฐบาลได้ก าหนด “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน โดยให้น า
ศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุข ร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา ระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง 
เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตรใ์นการด าเนินการ ดังนี้  

๑. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  
๒. สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  
๔. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

ทั้งนี้ เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คือ 
๑. ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักธรรมทางศาสนา มีความมั่งคั่ง ยั่งยืนด้วย

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย  
๒. องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน/สังคม เป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรและแบ่งปัน  
๓. ประเทศชาติมีความสงบสุข สมานฉันท์  มั่นคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน  เป็น

แบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

ข้อปฏิบัติหลักส าหรับสังคมคุณธรรม ในแผนแม่บทดังกล่าว ประกอบด้วย 
๑. การยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา ซึ่งพื้นฐานของแต่ละศาสนา 

ต่างก็มุ่งสอนให้ศาสนิกประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา โดยให้มุ่งกระท าแต่ความดีและละเว้น
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การกระท าความชั่วทั้งปวง แก่นแท้ของความดีคือการน าหลัก “ธรรมะ” ไม่ว่าจะเป็นของศาสนาใดมายึดถือ
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นคน “คิดดี พูดดี ท าดี” จนเป็นธรรมชาติหรือลักษณะนิสัย เพราะ “ธรรมะ” ที่ทุกศาสนา
สอนล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างให้คน “คิดดี” ทั้งสิ้น เมื่อเป็นคนคิดดีก็จะพูดดีและท าดี ก่อให้เกิดประโยชน์    
ต่อส่วนรวมและสังคม จึงส่งผลให้สังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  

๒. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมั่นคง
บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ และการค านึงถึงความมีเหตุผล โดย
ยึดหลักทางสายกลาง แนวคิดนี้เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนด้วยความรู้คู่คุณธรรม 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา  

๓. การด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ซึ่งถือเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติของ
ผู้คนในสังคมที่ได้รับการสั่งสมจากรุ่นต่อรุ่น แสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความคิด สติปัญญา 
รวมทั้งระบบคุณธรรม ได้แก่ ภาษา การแต่งกาย เทคโนโลยี ศิลปะ กิริยาท่าทาง  รวมไปถึงความคิด     
ความเชื่อ ค่านิยม  
 

• แนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

เนื่องจากจริยธรรมเป็นระบบของการท าความดี ละเว้นความชั่ว จึงท าให้พฤติกรรมหลาย
พฤติกรรมมีความเก่ียวข้องกับจริยธรรม ซึ่งนักวิชาการได้เสนอแนะลักษณะของพฤติกรรมจริยธรรมไว้
ดังนี้ (รองศาสตราจารย์ ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๕1) 

1. พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับหลักทางศาสนา ซึ่งทุกศาสนาสอนให้บุคคลเป็นคนดี ขัดเกลาให้
จิตใจอ่อนโยน และส่งเสริมให้บุคคลช่วยเหลือส่วนรวม ได้แก่ การรักษาศีล การให้ทาน การปฏิบัติธรรม 
การท าสมาธิ ฯลฯ 

2. พฤติกรรมตามคุณธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งดีงามและส าคัญ สมาชิก
ในสังคมควรยึดปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความ
เป็นกัลยาณมิตร ความประหยัด ความสามัคค ีความรับผิดชอบ ฯลฯ 

3. พฤติกรรมที่แสดงถึงการกระท าเพื่อส่วนรวม สังคม เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็น
ของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ได้แก่ การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การอุทิศตนในการท างาน ฯลฯ 

4. พฤติกรรมที่แสดงถึงการกระท าที่ต้องการให้บังเกิดผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว     
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้แก่ การท างานอย่างมีจริยธรรม การมีวินัยในตนเองหรือการ
ควบคุมตนเอง การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ ฯลฯ 

5. พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล ส่งเสริมผู้ อ่ืน และพฤติกรรมลงโทษผู้อ่ืนอย่าง
ยุติธรรม ได้แก ่การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้าต่อลูกน้อง การปกครองของหัวหน้า การอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลานของผู้ปกครอง การดูแลสั่งสอนอบรมของครูแก่นักเรียน ฯลฯ 
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ส าหรับ โครงสร้างของแนวคิดด้านจริยธรรม จะประกอบด้วยคุณธรรมซึ่งมาจากค าสอนทาง
ศาสนา ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมทางบวก ได้แก ่ 

1.  ความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน 
ด้วยความพากเพียรและความละเอียดรอบคอบ  ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย รวมทั้งพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น  

2.  ความซื่อสัตย์ (Honesty) คือ การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง 
ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น  

3.  ความมีเหตุผล (Rationality) คือ ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ 
รู้จักไตร่ตรอง พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความ   
ยึดมั่นของตนเองที่มีอยู่เดิมซึ่งอาจผิดได้  

4.  ความกตัญญูกตเวที (Gratitude) คือ ความรู้ส านึกในอุปการคุณ หรือบุญคุณที่ผู้ อ่ืน       
มีต่อเรา  

5. ความมีระเบียบวินัย (Disciplined) คือ การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรม  

6.  ความเสียสละ (Sacrifice) คือ การละความเห็นแก่ตัว การให้ปันแก่บุคคลที่ควรให้ด้วย
ก าลังกาย ก าลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเอง  

7.  การประหยัด (Thrifty) คือ การใช้สิ่งของพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ให้
มีส่วนเกินมาก รวมทั้งการรู้จักระมัดระวัง รู้จักยับยั้งความต้องการให้อยู่ในกรอบและขอบเขตที่พอเหมาะ  

8.  ความอุตสาหะ (Diligence) คือ ความพยายามอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความส าเร็จในงาน  
9.  ความสามัคคี  (Harmony) คือ ความเป็นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน  มีความพร้อมเพรียง      

ร่วมมือกันกระท ากิจการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  
10.  ความเมตตาและกรุณา (Loving Kindness and Compassion) คือ ความรักใคร่

ปรารถนาจะให้ผู้อื่นมีสุข กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์  
11.  ความยุติธรรม (Justice) คือ การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง สอดคล้องกับความเป็นจริง

และเหตุผล ไม่มีความล าเอียง  
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• คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม    
น าความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในคุณค่าของปรัชญาพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี          
มีความรู้และอยู่ดีมีสุข โดยก าหนดคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ เพื่อแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
จิตส านึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน ประกอบด้วย  
 

คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

1. ขยัน  

หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่
การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทน ไม่
ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่
กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย 

 
๑.๑ ตั้งใจท าอย่างจริงจัง ต่อเนื่องในเร่ืองที่ถูก    

ที่ควร  
๑.๒ สู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญ

อุปสรรค  

2. ประหยัด 
หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน 
สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
ฟุ้งเฟ้อ 

 
๒.๑ ด าเนินชีวิตเรียบงา่ย รู้จักฐานะการเงิน   

ของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ 
๒.๒ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า 
๒.๓ ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 

3. ซื่อสัตย ์
หมายถึง การประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มี
เล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก
ล าเอียงหรืออคติ 

 
๓.๑ ประพฤติตรง ทั้งต่อหนา้ที่ ต่อวชิาชพี  
๓.๒ ตรงต่อเวลา  
๓.๓ ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๓.๔ รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่

ถูกต้อง 

4. มีวินัย  
หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน 
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคม 

 
๔.๑ ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของ

สถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและ
ประเทศ  

๔.๒ ยินดีปฏบิัติตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ
และข้อปฏิบัติอย่างเต็มใจและตัง้ใจ 
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คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

5. สุภาพ 
หมายถึง ความเรียบร้อย อ่อนโยน ละมุน
ละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 

 
๕.๑ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ

กาลเทศะ  
๕.๒ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอ านาจขม่ผู้อื่น ทั้ง

โดยวาจาและท่าทาง  
๕.๓ มั่นใจในตนเอง มีมารยาท วางตนเหมาะสม

ตามวัฒนธรรมไทย 

6. สะอาด 
หมายถึง ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ 
และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่  
เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

 
๖.๑ รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม

ถูกต้องตามสุขลักษณะ  
๖.๒ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ 

7. สามัคค ี
หมายถงึ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียว
กัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามที่ ต้องการ เกิดงานการอย่าง
สร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอา
รัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล 
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ 

 
๗.๑ เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
๗.๒ รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้น าและผูต้าม 

ที่ดี  
๗.๓ มุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

เพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วง  
๗.๔ แก้ปัญหาและขจัดความขัดแยง้ได้ มีเหตุผล 

ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะ
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสนัติ 

8. มีน้ าใจ  
หมายถึง ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง
หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็น
คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ 
ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น 
ความทุกข์สุขของผู้ อ่ืน และพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

 
๘.๑ เป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก

แบ่งปนั เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท า
ประโยชน์แก่ผู้อื่น  

๘.๒ เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสา
ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สตปิัญญา    
ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญัหาหรือร่วม
สร้างสรรค์สิ่งดงีามให้เกิดขึ้นในชุมชน 
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• คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามระดับคุณวุฒิอาชีวศกึษา 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดท ารายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา พร้อมทั้งพฤติกรรมบ่งชี้การแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
นักศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยพัฒนามาจากรายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย 

 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

1. รับผิดชอบ  
หมายถึง การยอมรับผลการกระท าของตนเอง
ทั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดี และสามารถควบคุม
ตนเองได้ มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามใน
การเรี ยน และการป ฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ทันก าหนดเวลา มีการวางแผน 
การปฏิบัติงาน การใช้เวลาอย่างมีระบบและ
เหมาะสม ตลอดทั้งการปฏิบัติอย่างครบถ้วน 
โดยค านึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อ่ืนและ
สังคม 

 
๑.๑ ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายส าเร็จตาม      

ที่ก าหนด 
๑.๒ ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย     

ต่อตนเองและผู้อื่น 
๑.๓ ยอมรับผลการกระท าของตนเอง 
 

2. ขยัน  
หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่
การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทน ไม่
ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติ
ควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา และหรือ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ จนเกิดผลส าเร็จตามความ 
มุ่งหมาย 

 
๒.๑ ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วย

ตนเอง 
๒.๒ แสวงหาประสบการณ์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ 

งานอาชีพ 
๒.๓ ตั้งใจท าหนา้ที่การงานอย่างต่อเนื่องจนเกิด 

ผลส าเร็จ 
๒.๔ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อตนเองและสังคม 
๒.๕ มีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา 
 



8 แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

3. ประหยัด  
หมายถึง การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
สิ่งของแต่พอควร พอประมาณ ให้เกิดประโยชน์ 
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 

 
๓.๑ ใช้วัสดุถูกต้อง พอเพียงและเหมาะสมกับงาน 
๓.๒ ปิดน้ า ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ 
๓.๓ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่า 
๓.๔ ด าเนินชีวิตเรียบงา่ยตามสถานภาพของตน 

4. ซื่อสัตย์สุจริต  
หมายถึง ความประพฤติที่ตรงและจริงใจ    
ทั้ งต่อหน้าที่ และวิชาชีพ  ไม่คิดคดทรยศ      
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่ เอนเอียง ไม่มี         
เล่ห์เหลี่ยม ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรือ
อคติ 

 
๔.๑  ประพฤติตรง ทั้งต่อหนา้ที่และตอ่วิชาชีพ 
๔.๒  ไม่โกหก 
๔.๓ ไม่ลักขโมย 
๔.๔ ไม่ทุจริตในการสอบ 
๔.๕ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นของ

ตนเอง ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
๔.๖ ปฏิบัติหนา้ที่และรักษาประโยชน์ขององค์กร 
๔.๗ ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ได้รับรู้และการกระท า    

ที่ไม่ถูกต้อง 
5. จิตอาสา  

หมายถึง การมีจิตใจเป็นผู้ให้ มีน้ าใจ   เห็น
อกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เอ้ืออาทร ช่วยเหลือ
ด้วยก าลังแรงกาย สติปัญญา และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

 
๕.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยก าลงัแรงกายและ

สติปัญญา 
๕.๒ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
๕.๓ แบ่งปนั เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท า

ประโยชน์แก่ผู้อื่น 
๕.๔ อาสาชว่ยเหลืองานครูอาจารย์ 

6. สามัคค ี 
หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลม
เกลียว ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดการงานอย่าง
สร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอา
รัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมี
เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ความหลากหลายในเร่ืองเชื้อชาติ 

 
๖.๑ ร่วมมือในการท างานด้วยความกลมเกลียว

และปรองดอง 
๖.๒ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๖.๓ ปฏิบัติตนตามบทบาทผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๖.๔ ยอมรบัความแตกต่างทางวฒันธรรม 

ความคิด ความเชื่อที่หลากหลาย พร้อมที่จะ
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสนัติ 

๖.๕ ไม่ทะเลาะวิวาท 



แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 9

 
 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

7. มีวินัย  
หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน 
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสถานศึกษา สถาบัน องค์กร 
สังคมและประเทศ 

 
๗.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัของ

สถานศึกษาและสงัคม 
๗.๒ ปฏิบัติตามกติกาและมารยาทของสังคม 
๗.๓  ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม 
๗.๔  ประพฤติตนตรงต่อเวลา 
 

8. สะอาด  
หมายถึง การปราศจากความมัวหมองทั้งกาย 
ใจและสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่
เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
 

 
๘.๑  คิดดี พูดดี ท าด ี
๘.๒  รักษาสุขภาพร่างกายตามหลักสขุอนามัย 
๘.๓  รักษาที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมตามสุขลักษณะ

ที่ดี 
 

9. สุภาพ  
หมายถึง ความเรียบร้อย อ่อนโยนละมุน
ละม่อม มีกริยามารยาทที่ดี งาม มีสัมมา
คารวะ และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหวา่งบุคคล 

 
๙.๑ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อม  

ถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ 
๙.๒  ประพฤติตนเหมาะสมตามมารยาทของ

วัฒนธรรมไทย 
๙.๓  ไม่ประพฤติก้าวรา้วรุนแรง วางอ านาจ     

ข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและทา่ทาง 
๙.๔  ควบคุมกริยามารยาทในสถานการณ์        

ที่ไม่พึงประสงค ์
๙.๕  แสดงสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์อย่าง

สม่ าเสมอ ทั้งต่อหน้าและลบัหลงั 
๙.๖  แสดงความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

10. ละเว้นอบายมุข  
หมายถึง การประพฤติตนเพื่ อหลีกเลี่ ยง
หนทางแห่งความเสื่อม 

 
๑๐.๑ ไม่เสพสิ่งเสพตดิและของมึนเมา 
๑๐.๒ ไม่เล่นการพนัน 
๑๐.๓ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 
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• ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้จัดท าแนวทางการ
ประเมิน พฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  พร้อมพฤติกรรมบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและ
ประเมินผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ขณะท าการสอน ขณะผู้เรียนปฏิบัติงาน
มอบหมาย หรือพิจารณาจากผลงานของผู้เรียน  รวมทั้งสามารถใช้เป็นเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียนในการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
หมายถึง การประพฤติตนที่แสดงถึงการเป็น
พลเมืองที่ดีด้วยความส านึก ความภาคภูมิใจ    
ในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ
ไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
๑.๑  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ             

ร้องเพลงชาต ิ
๑.๒  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูน

สถาบนัพระมหากษัตริย ์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่ง 
ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  

 หมายถึง การประพฤติตนตามความเป็นจริงที่
แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ยอมรับผล
การกระท าของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักควบคุม
ตนเองเมื่อประสบความยากล าบากและไม่ก่อ  
ให้เกิดความเสียหาย 

 
 
๒.๑  ประพฤติปฏิบตัิตนตามความเปน็จริง        

ที่แสดงถึงการยึดมัน่ในความถูกต้อง ยอมรับ
ผลการกระท าของตนเองและผูอ่ื้น 

๒.๒  เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สตปิญัญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคม 

๒.๓  ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยาก ล าบาก
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

3. กตัญญตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์ 
 หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึง

การรู้จักบุญคุณและการตอบแทนบุญคุณของ
พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้มี
พระคุณ 

 
๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา-อาจารย์ 

และผู้มีพระคุณ 
๓.๒ เอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน 

ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

๓.๓ ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผูป้กครอง 
 ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
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ค่านิยมหลัก 12 ประการ พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง  
และทางอ้อม  

 หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึง
การแสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างสม่ าเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพียร
พยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน ใช้
สติปัญญาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่ ง  
ใหม่ ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 

 
 
๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๔.๒ มุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาและ

ปฏิบัติงาน 
๔.๓ แก้ปัญหาและพฒันาสิ่งใหม่ ๆ จนบรรลุ 

ผลส าเร็จ 

5. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม  
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงให้
เห็นคุณค่า ความส าคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบ
ทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม 

 
๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย 
๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๕.๓ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย

อันดีงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น    
เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

 หมายถึง การประพฤติตนโดยยึดมั่นในค า
สัญญา มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้ อ่ืน
เท่าที่ท าได้ ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังกายและ
ก าลังสติปัญญา 

 
 
๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม 
๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/

ระเบียบของสถานศึกษา 
๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 
๖.๔ ให้ แบ่งปัน เอ้ือเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น 
 

7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  

 หมายถึง การแสดงออกถึงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิ
ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ภายใต้การ
ปกครองใน ระบอบ ป ระชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

, 

 
 
๗.๑  เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี      

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ค่านิยมหลัก 12 ประการ พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
เคารพผู้ใหญ่  

 หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย
ไทย มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 

 
 
๘.๑ ตรงต่อเวลา 
๘.๒ ประพฤติตรงตามค าสั่งหรือข้อบังคับของ

สถานศึกษา 
๘.๓ เคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
 

9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีสติ 
รู้ตัว รู้คิด รู้ท าอย่างรอบคอบ ถูกต้อง เหมาะสม 
และน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต 

 
 
๙.๑ คิดดี พูดดี ท าด ี
๙.๒ สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน       

ตามสถานภาพและกาลเทศะ 
๙.๓ รอบคอบเหมาะสมกับวัย สถานการณ์และ

บทบาทของตนเองตามแนวพระราชด ารัสฯ 
 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น   
มี ไว้พอกินพอใช้  ถ้ า เหลื อก็แจกจ่ าย 
จ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
หมายถึง การด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  มีความรู้ มี
คุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้อง พอเพียงและเหมาะสม   

กับงาน 
๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่า 
๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมายส าเร็จ

ตามก าหนด โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 
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ค่านิยมหลัก 12 ประการ พฤติกรรมบ่งชี ้
(การแสดงออกด้านคณุธรรม จรยิธรรมของผู้เรียน) 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอม
แพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของ
ศาสนา  
หมายถึง การปฏิบัติให้มีร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และมีจิตใจที่
เข้มแข็ง มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 
ไม่กระท าความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการท า
ความดีตามหลักศาสนา 

 
 
 
 
๑๑.๑  ดูแล รักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 
๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข 
๑๑.๓ ไม่น าทรัพย์สนิของผู้อ่ืนมาเปน็ของตนเอง 
๑๑.๔ หลีกเลี่ยงแหล่งมั่วสุม 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของ
ชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนและให้
ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและประเทศชาติ  ยอมเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 

 
 
๑๒.๑  มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

และส่วนรวม 
๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์ 

แก่ผู้อื่น 
 
 

 
• นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในการน ารายการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงขอให้นิยามศัพท์        
ที่ส าคัญไว้ ดังนี้ 

คุณธรรม (Virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดี  
 

จริยธรรม (Moral or Morality or Ethics) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ความ
ประพฤติหรือสิ่งดีงามที่พึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 

คุณธรรม จริยธรรม (Moral virtue)  หมายถึง สภาพคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติหรือ
หน้าที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือคุณธรรมตามกรอบจริยธรรม 

 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การปกครองและบริหารบนพื้นฐานของ
หลักธรรม ความดี ความถูกต้อง 
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ค่านิยม (Values)  หมายถึง  ความชอบในสิ่งต่าง ๆ ของบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณค่าในการ  
ด าเนินชีวิต และเป็นจุดหมายปลายทางของการด าเนินชีวิต หรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่ามีคุณค่า         
น่ายกย่องและยึดถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Characteristics) หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรม
ที่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาพึงมีและปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

 

พอเพียง (Sufficient) หมายถึง ความพอดีในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ท าให้
คนเราสามารถพึ่งตนเองและด าเนินชวีิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ 
คือ ๑) ความพอประมาณ ซึ่งหมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน ๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  และ ๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์   
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  

 

วินัย (Discipline) หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความประพฤติทาง
กาย วาจา ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม  เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วย
ความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน  

 

สุจริต (Honest) หมายถึง ประพฤติชอบ ประพฤติในทางที่ถูกต้อง  
 

จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดย
เต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้ งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมี
ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 

 

จิตสาธารณะ (Public Consciousness) หมายถึง การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน 
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แนวทำงกำรพฒันำคณุธรรม จรยิธรรมผูเ้รยีนอำชวีศกึษำ 

แนวการจดักิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 

 
• คุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ก าหนดคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชา ต้องครอบคลุม 
อย่างน้อย ๓ ด้าน คือ 

๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 

๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

 

ส าหรับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ก าหนดคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชา ต้องครอบคลุม 
อย่างน้อย ๔ ด้าน คือ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒. ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ  ที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก 

๓. ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานซึ่งบุคคลนั้นควรท าได้เมื่อได้รับมอบหมาย 
โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการท างานด้วยทักษะด้านกระบวนการคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ
ทักษะการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มีความคล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

๔. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทักษะทางสังคมในการท างานหรือการศึกษาอบรมเพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ
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และความเป็นอิสระในการด าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ความสามารถในการตัดสินใจ และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ ประเภทวิชาและสาขาวิชา จึงต้องก าหนด
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพให้ครอบคลุมคุณภาพทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว  

 

• หลักสูตรการอาชีวศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖  ได้ก าหนดจุดหมายของหลักสูตร  
ในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือก
วิถีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ 

2. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

4. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศ
ตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง           
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ก าหนดจุดหมายของ
หลักสูตรในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร 

สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
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5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
งานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

7. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการ
ท างาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ
สังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตระหนักในปัญหาและ
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  โดย
เป็นก าลังส าคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 

9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน      
ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  ได้ก าหนดจุดหมายของ
หลักสูตรในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการ
คิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ 
สามารถสร้างอาชีพและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

4. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ด ารง
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิง่แวดล้อมทีด่ี  

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวบรรลุตามจุดหมายและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา จึงได้ก าหนดจุดประสงค์รายวิชาของรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนน าไปวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้ก าหนดให้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สถานศึกษาด้วย 

 

• กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีเพื่อผลิตคนดีออกสู่สังคม สร้างสังคม   
ให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ เพื่อให้มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ โดยนอกจากจะก าหนดให้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแล้ว ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยังให้เพิ่ม
รายวิชาในกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ได้เพิ่มเติมรายวิชาในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0 
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0 
2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0 
2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0 
2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0 
2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0 
2000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
2000*2001 ถึง 2000*20xx   กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 0-2-0 
  /กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 255๗  ได้เพิ่มเติมรายวิชา       
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*20xx กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 

 

ในปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และได้ก าหนดรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



20 แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

• รายละเอียดของรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

รายวิชา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556  มีรายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 
 

 
2000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                0-2-0 
                         

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความส าคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม        

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม 

อันดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชนและท้องถิ่น 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   
3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

4. ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ     

คนไทย 12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบัติ บันทึกและ
ประเมินผล 
 

 
  



แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 21

 
 

รายวิชา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562  มีรายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 
 

 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                0-2-0 
                        (Moral and Ethical Promotion Activity)  

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
4. เข้าใจความส าคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม        

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
5. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม 

อันดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุ คลบาท 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชนและท้องถิ่น 

6. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิ ดชอบ เสียสละ มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
5. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
6. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   
7. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

8. ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ     

คนไทย 12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบัติ บันทึกและ
ประเมินผล 
 

  



22 แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

รายวิชา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 255๗  มีรายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 
 

 

3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                              0-2-0 
                          (Moral and Ethical Promotion Activity)  

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความส าคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม       

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม 

อันดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน และท้องถิ่น 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   
3. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอย

พระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ 
ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

4. ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ     

คนไทย 12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ บันทึก 
ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 
 

 
 

  



แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 23

 
 

• กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 
 

การแบ่งหน่วยกิจกรรม 
 

กรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมรายวิชา 20000-2007  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรายวิชา 3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวลา ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคเรียน ไม่มีค่าหน่วยกิต 
จัดในรูปแบบของการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
ผู้เรียนผ่านการปฏิบัติกิจกรรม โดยเน้นคุณธรรมหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาและอื่น ๆ 
ตามลักษณะของกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ หน่วยกิจกรรม ดังนี้ 

 

หน่วยกิจกรรมที่ ชื่อหน่วย เวลา (ชั่วโมง) 
๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ตามค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 
๖ 

๒ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี ๖ 
๓ กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท ๖ 
๔ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๖ 
๕ กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๖ 
๖ กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ๖ 
 รวม ๓๖ 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน สามารถท าได้ ๔ แนวทาง โดยเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือ
หลายแบบรวมกันได้ คือ 
 

แนวทางที่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑ จัดในช่วงเวลาของรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

รวม ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
๒ เลือกบางกิจกรรมเพื่อน าไปจัดในช่วงเวลากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และหรือกิจกรรม

องค์การวิชาชีพ ซึ่งจัด ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๓ เลือกเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคม

ศึกษา/สังคมศาสตร์ และหรือรายวิชาอ่ืน 
๔ จัดในรูปแบบค่ายคุณธรรม ระยะเวลา ๓ วัน โดยก าหนดเป็น ๖ ฐาน ให้ผู้เรียนหมุน

เปลี่ยนเรียนรู้ท ากิจกรรมในแต่ละฐาน 



24 แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

แสดง กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

ส าหรับกิจกรรมเสนอแนะในแต่ละหน่วยกิจกรรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถน าแนวทาง
ดังกล่าวไปใช้และหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและหรือการจัดกิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งสามารถพิจารณาก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมพัฒนานักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติมได้
ตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม  

 
 
 

 

แนวทางที่ ๑ 

จัดในช่วงเวลาของรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ๒ ช.ม. /สัปดาห ์รวม ๓๖ ช.ม./ภาคเรียน 

ประเมินคุณธรรมหลักความพอเพยีง มีวนิัย สุจริต  
จิตอาสา ฯลฯ 

แนวทางที่ ๒ 

เลือกบางกิจกรรมจัดในช่วงเวลากิจกรรมลูกเสือฯ 
และหรือองค์การวิชาชีพ ๒ ช.ม./สัปดาห์ 

ประเมินคุณธรรมหลักความพอเพยีง มีวนิัย สุจริต  
จิตอาสา ฯลฯ 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล 

กิจกรรมปลกูจติส านกึความเปน็คนดี 

กิจกรรมท าความดตีามรอยพระยคุลบาท 

กิจกรรมอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมพฒันาตน ชุมชน ท้องถิน่และประเทศชาติ 

แนวทางที่ ๓ แนวทางที่ ๔ 

เลือกเฉพาะกิจกรรมที่เกีย่วขอ้งน าไปบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา/

สังคมศาสตร์ และหรือรายวิชาอื่น 

ประเมินคุณธรรมหลักความพอเพยีง มีวนิัย สุจริต  
จิตอาสา ฯลฯ 

จัดในรูปแบบค่ายคุณธรรม ระยะเวลา ๓ วัน  
โดยก าหนดเป็น ๖ ฐาน ให้ผู้เรียนหมุนเปลี่ยนเรียนรู้

ท ากิจกรรมในแต่ละฐาน 

ประเมินคุณธรรมหลักความพอเพยีง มีวนิัย สุจริต  
จิตอาสา ฯลฯ 
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• การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน หากผู้เรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใดถือว่าประเมินผ่านในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและ
ตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” หากผู้เรียนเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด สถานศึกษาสามารถพิจารณามอบงานหรือกิจกรรม
ในส่วนที่ผู้เรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด เมื่อ
ผู้เรียนด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” ถ้านักเรียนด าเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมิน
ไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ.” ซึ่งหมายถึง “ไม่ผ่าน” 

 

อย่างไรก็ดี แม้ว่ารายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรจะไม่ได้เน้นการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียนจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมความรับผิดชอบ แต่ในการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมก็
ยังคงต้องให้ความส าคัญกับการประเมินเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัย 

 

• แนวทางการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
1. การวัดความรู้สึกเป็นการวัดทางอ้อม ต้องใช้เวลาสังเกตนาน ๆ จึงจะมีความเที่ยงตรง 

การเรียนการสอนที่มีจ านวนผู้เรียนมาก ๆ อาจท าได้ยาก 
2. ผู้สังเกตต้องตั้งจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนในด้านใด เช่น ความ

ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ฯลฯ 
3. ผู้เรียนอาจตอบหรือแสดงพฤติกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้สอนจึงควรเป็นกันเอง และ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับ 
 

• ข้อพิจารณาในการเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินด้านจิตพิสัย 
 

การวัดและประเมินคุณลักษณะด้านจิตพิสัย เป็นการวัดและประเมินที่ท าได้ยาก เพราะไม่ใช่
เร่ืองถูก-ผิด แต่เป็นการวัดความรู้สึก การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัยมี 2 วิธี คือ 

1. ผู้อื่นประเมิน ครูประเมนิหรือเพื่อนประเมิน 
2. การประเมินตนเอง 
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ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล มี 2 ประเภท ประกอบด้วย 
1. แบบจ ากัดค าตอบ ได้แก่ แบบมาตรประมาณค่า แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบ

ตรวจสอบรายการ แบบวัดเชิงสถานการณ์ ฯลฯ 
2. แบบตอบโดยเสรี ได้แก่ แบบวัดเชิงสถานการณ์ แบบระเบียบพฤติการณ์ แบบระบาย

ความในใจ ฯลฯ 
  

 เครื่องมือที่ผู้สอนสามารถน าไปใช้ได้ง่าย ๆ คือ “แบบสังเกต” โดยครูผู้สอนต้องใช้ประสาท
สัมผัสในการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ผลการสังเกตจะมีความเที่ยงตรงเพียงไร ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ    
3 ประการ ดังนี้   

1. สิ่งที่จะสังเกต สิ่งที่สังเกตจะต้องเป็นรูปธรรมจึงจะสังเกตได้ เช่น สังเกตผลงานของ
ผู้เรียน พฤติกรรมในการท างาน แต่บางอย่างสังเกตยาก เช่น อารมณ์ ความรู้สึก การยอมรับ ทัศนคติ 
ฯลฯ ผู้วัดจึงต้องใช้เทคนิคให้ผู้ถูกวัดแสดงสิ่งเร้าที่ต้องการวัดออกมาในรูปพฤติกรรม เช่น พูด ท า เขียน  
จึงจะสามารถวัดทางด้านจิตใจได้ 

2. ผู้สังเกต การสังเกตจะได้ผลมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับผู้สังเกต ดังนั้นผู้ที่จะท าหน้าที่    
ในการสังเกตจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 

2.1 ความตั้งใจ คือ ผู้สังเกตจะต้องมีความตั้งใจที่จริงจังและให้ความสนใจในเรื่องที่
สังเกต และต้องตัดความอคติหรือความล าเอียงต่าง ๆ ออกไป 

2.2  ประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัสของผู้สังเกตต้องดีพอ เช่น ไม่สังเกตขณะง่วงนอน 
มึนเมา มีอารมณ์หงุดหงิดหรือขณะที่โมโห เพราะจะท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับสภาพที่แท้จริง 

2.3  การรับรู้ การสังเกตจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของ      
ผู้สังเกต ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตย่อมรับรู้และท าความเข้าใจกับเรื่องที่
สังเกตได้เป็นอย่างดี 

3. ผู้ถูกสังเกต การสังเกตนั้นจะต้องไม่ให้ผู้ที่ถูกสังเกตรู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกต เพราะหาก    
ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว พฤติกรรมจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อาจเป็นพฤติกรรมที่เสแสร้ง เช่น ท าตัวเรียบร้อย 
ทั้ง ๆ ที่ปกติไม่ใช่ เป็นต้น 

 

• ขั้นตอนการก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน 
1. วิเคราะห์พฤติกรรมที่คาดหวังในกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
2. ก าหนดประเด็นที่ต้องการประเมิน 
3. คัดเลือกประเด็นการประเมินทีส่ าคัญ 
4. ก าหนดรูปแบบในการสร้างเกณฑ์การประเมิน 
5. ก าหนดค่าระดบัคุณภาพของพฤติกรรมในการประเมิน 
6. บรรยายคุณภาพพฤติกรรมการประเมินแต่ละระดับ 
7. ก าหนดคะแนนการตัดสนิระดับคุณภาพพฤติกรรม 
8. สร้างเคร่ืองมือประเมินพฤติกรรมที่คาดหวังในกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
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กจิกรรมเสนอแนะ 

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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- หน้าว่าง   - 
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กจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมภบิาล 
ตามคา่นยิมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

หนว่ยกจิกรรมที ่๑
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- หน้าว่าง - 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย    
12 ประการ 

กิจกรรมที่ ๑.๑ 

ชื่อกิจกรรม แม่ เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมการสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชนควรเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่ใกล้ตัว แล้วขยายผลออกไป
ซึ่งเป็นไปตามหลักทรงงาน แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  ครอบครัว พ่อแม่ ครู คือจุดเล็ก ๆ ใกล้ตัวจุดแรก ๆ       
ที่เยาวชนนึกถึง กิจกรรมแม่จะช่วยสร้างจิตส านึกกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ตามค่านิยมหลักของ   
คนไทย 12 ประการ 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงพระคุณของพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูและผู้มีพระคุณ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้มีพระคุณ 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ 
2. วีดิทัศน์ เก่ียวกับพระคุณของพอ่/แม่ เช่น 

https://www.youtube.com/watch?v=Tqmrq3hBJ88 
https://www.youtube.com/watch?v=nMzZt8wOyn8 

3. กระดาษ A4 พร้อมปากกาเคมี คละสี จ านวน ๒๐ ชุด 
4. ธงกระดาษรูปสามเหลี่ยม เขียนค าว่า “ธงแห่งความกตัญญู”   
5. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1.  ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “ค าแรกที่นักเรียน/นักศึกษาพูดได้คืออะไร” (ผู้เรียนจะตอบ แม่ พ่อ...) 
2.  ผู้สอนถามต่อว่า “พอโตขึ้น ประโยคที่พูดกับพ่อแม่บ่อย ๆ คืออะไร” โดยสุ่มถามผู้เรียนที่ 

ยกมือ 5 คน 
4. ผู้สอนสรุปเพื่อน าสู่พระคุณของพ่อแม่ และต่อด้วย “มาดูความรู้สึก สิ่งที่ลูกคนหนึ่งพูด     

ถึงแมก่ัน” โดยเปิดวีดิทัศน์ เก่ียวกับพระคุณของพ่อแม่ 
5. หลังจากดูวีดิทัศน์ แล้ว ผู้สอนถามความรู้สึกของผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไร 
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6. แบ่งผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ๆ ละ 10 คน แล้วแจกกระดาษและปากกาเคมี ให้แต่ละคน 
ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑  ก าหนดให้ 5 คน เป็นพ่อหรือแม่ เขียนประโยค “ถ้าแม่.........” / “ถ้าพ่อ.........” 

ส่วนอีก 5 คน เป็นลูก เขียนประโยค “ฉันจะ........” 
กลุ่มที่ ๒ ก าหนดให้ 5 คน เป็นครู เขียนประโยค “ถ้าครู........ ส่วนอีก 5 คน เป็น

นักเรียน/นักศึกษาเขียนประโยค “ฉันจะ........” 
กติกาคือ ผู้เรียนแต่ละคนต้องไม่ให้คนอ่ืนเห็นว่าตนเองเขียนอะไร จากนั้นให้สุ่มจับคู่กันอ่าน
ข้อความของคนเป็นพ่อ/แม่ก่อน คู่ไหนข้อความสัมพันธ์สอดคล้องไปกันได้ ได้ 1 คะแนน 
กลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดได้ธงแห่งความกตัญญู 

7. ให้แต่ละกลุ่มน าประโยคที่ไม่ได้คะแนนมาจับกลุ่มใหม่ และร่วมกันตั้งปณิธานว่าจะประพฤติ
ปฏิบัติตน กตัญญกูตเวทีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้มีพระคุณ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนจ านวน ๒๐ คน หากมีจ านวนมากกว่านี้ ผู้สอนสามารถเพิ่ม
จ านวนสมาชิกต่อกลุ่ม หรือเพิ่มจ านวนกลุ่มได้ตามความเหมาะสม 

2. กิจกรรมขั้นตอนที่ ๑ ผู้สอนอาจจ าเป็นต้องกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม โดย
เลือกถามผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ก่อน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนที่เหลือ
ตอบตาม 

๓. กิจกรรมขั้นตอนที่ 2 และ 3  ผู้สอนอาจจ าเป็นต้องกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
โดยเร่ิมถามผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้เป็นคนแรกเช่นกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
คนถัดไปมีส่วนร่วมในการตอบ เช่น “แม่..หิวข้าว” “แม่..เสื้ออยู่ไหน” “แม่..ขอตังค์หน่อย” 
หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ผู้สอนอาจเพิ่มความสนุกปิดท้ายด้วย “พ่อ...แมอ่ยู่ไหน” 

 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- เขียนมาจากเรื่องที่ใกล้ตัว และมีเหตุมีผล พอเพียง  30% 
- เขียนประโยคด้วยตนเองโดยไมล่อกเลียนผู้อื่น สุจริต ๒0% 
- มุ่งมั่นท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลส าเร็จ ความเพียร ๑0% 
- ตั้งปณิธานความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ กตัญญูกตเวที 40% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย    
12 ประการ 

กิจกรรมที่ ๑.๒ 

ชื่อกิจกรรม ความดีของฉัน เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

คุณธรรมหรือความดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเยาวชนน้อยลงทุกวันจากสภาพแวดล้อมที่ขาด
การส่งเสริมการสร้างคุณธรรม น ามาซึ่งการขาดจริยธรรม คือ พฤติกรรมที่ดีงามในสังคมและครอบครัว 
กิจกรรมความดีของฉัน  เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการค้นหาและสร้างคุณค่าในความดีของตนเอง ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดทัศนคติให้ยอมรับแนวคิดของการท าความดีของผู้อ่ืนว่ามีความแตกต่างและ
เป็นปัจเจก เพื่อเป็นฐานคิดน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมหรือจริยธรรมที่ดีงามแก่สังคมต่อไป 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความดทีี่ตัวเองมีอยู่และได้ลงมือปฏิบัตไิปแล้ว 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเปิดใจฟังและยอมรับความแตกต่างในวิธีคิด ไม่ด่วนตัดสินคุณค่าการท าความดี

ของผู้อ่ืน อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญร่วมกันในส่งเสริมตนเองและผู้อ่ืนให้มีก าลังใจในการด าเนิน

ชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. กระดาษ A4 ตัดครึ่ง จ านวนเทา่กับหรือมากกว่าผู้เรียน 
๒. ปากกาเคมีคละสี จ านวนเทา่ผู้เรียน 
๓. กระดาษกาวยน่  
๔. กระดานไวท์บอร์ดพร้อมปากกาเขียนไวท์บอร์ด หรือฟลิปชาร์ทพร้อมปากกาเคมี 
๕. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนทักทายผู้เรียน แล้วให้ทุกคนลองทบทวนความดีที่ตนเองได้เคยท า ว่ามีอยู่กี่ครั้ง 
อะไรบ้าง จากนั้นขออาสาสมัครให้ช่วยแชร์เร่ืองราวของตนเองให้เพื่อนได้ฟัง จ านวน ๑-๒ 
คน และให้ผู้เรียนที่ร่วมแชร์ประสบการณ์นี้ร่วมน ากิจกรรมในขั้นตอนต่อไป (หากไม่มีผู้ใด
อาสาสมัคร ผู้สอนอาจเล่าเรื่องการท าความดีของตนเอง หรือความดีที่เห็นผู้อ่ืน/ผู้เรียน    
ในสถานศึกษาเคยท าก็ได้) 
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2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนเขียนความดีที่ภาคภูมิใจที่สุดที่ตนเองเคยท ามา (ไม่ใช่เขียนเรียงความ) 
ลงในกระดาษที่แจกให้แล้วน ามาติดบนกระดาน โดยเดินมาหยิบกระดาษและปากกาที่วางไว้
หน้าห้องเอง (เพื่อความรวดเร็ว อาจขออาสาสมัครผู้เรียนช่วยแจกกระดาษและปากกาก็ได้) 
ให้เวลาส าหรับท ากิจกรรม ๓ นาที  

3. เมื่อทุกคนน ากระดาษมาติดที่กระดานแล้ว ผู้สอนขออาสาสมัครผู้เรียน ๒-๓ คน ช่วยอ่าน
ความดีทุกแผ่นอย่างรวดเร็ว แล้วถามผู้เรียนว่า “ชอบหรือประทับใจความดีใดมากที่สุด” 
แล้วให้ผู้เรียนทายว่าความดีนั้นเป็นของผู้เรียนคนใด เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น ฯลฯ   

๔. ผู้สอนให้เจ้าของความดีที่เลือกจากข้อ ๓ แสดงตัว แล้วเล่ารายละเอียดถึงสาเหตุหรือ
แรงจูงใจที่ท าความดีนั้น รวมทั้งความรู้สึกและผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ท าความดีเสร็จสิ้นลง  

๕. หลังจากที่ได้เลือกอ่านและทายผู้ท าความดีไป ๓-๕ คนแล้ว ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “มีใคร
อยากเล่าความดีของตนเองอีกบ้าง” และเมื่อมีผู้เสนอตนเองแล้ว ให้ผู้สอนด าเนินการ
เช่นเดียวกันกับข้อ ๔ พร้อมสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการท ากิจกรรมไปด้วย 

๖. ผู้สอนเขียนค าถามบนกระดานและเก็บประเด็นค าตอบของผู้เรียน ดังนี้  
๖.๑  รู้สึกอย่างไรเมื่อได้เล่าความดีของตนเอง 
๖.๒  รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินผู้อื่นเล่าถึงความดีที่เขาเคยท า  

๗. หลังจากการถาม-ตอบตามข้อ ๖ ระยะหนึ่ง ผู้สอนตั้งค าถามเพิ่มเติมเพื่อการสรุปผลที่ได้จาก
การท ากิจกรรม ดังนี้  
๗.๑  เมื่อเพื่อนเสนอตัวออกมาเล่าความดีของตนเองนั้น พวกเรารู้สึกอย่างไร เพราะอะไรจึง

รู้สึกเช่นนั้น ท่าทีที่เราแสดงออกจะช่วยให้เขาท าความดีต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
๗.๒ ความดีที่เราท ากับความดีที่เพื่อน ๆ ท า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

เพราะอะไรจึงเหมือน หรือไม่เหมือน 
๗.๓ การท าความดีของคน ๑ คน ส่งผลอย่างไร  
๗.๔ การท าความดีโดยไม่คาดหวังประโยชน์ตอบแทน จะส่งผลต่อสังคมอย่างไร 
๗.๕ ผู้เรียนมีแนวทางหรือมีส่วนช่วยส่งเสริมการท าความดีของคนในสังคมได้อย่างไร 
๗.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม “ความดีของฉัน” 

  

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้เรียนจ านวน ๓๐ คน  
2. กิจกรรมขั้นตอนที่ ๓ ผู้สอนอาจปรับให้ผู้เรียนเป็นอาสาสมัคร ๓-๕ คน หยิบกระดาษ   

ความดีที่ชอบมาคนละ ๑ แผ่น และอ่านให้ทุกคนฟัง ผู้สอนถามถึงเหตุผลที่เลือก แล้วให้
ผู้เรียนทายว่าความดีนั้นเป็นของผู้เรียนคนใด เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น 

3. ผู้สอนควรเก็บประเด็นค าตอบให้ครบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออก และมีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุด ซึ่งเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้แบบ  Active Learning หรือ Student Center 
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แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ความดีที่ท าหรือตั้งใจจะท ามีความเป็นไปได้และ   

ไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล 
พอเพียง  ๔0% 

- ไม่น าความดีของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง สุจริต ๓0% 
- ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม สามัคค ี ๑๕% 
- มุ่งมั่นท ากิจกรรมตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด   

จนเกิดผลส าเร็จ 
มีวินัย ๑๕% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย    
12 ประการ 

กิจกรรมที่ ๑.๓ 

ชื่อกิจกรรม ลูกโป่งความดี เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 
หลักการและเหตุผล 

คุณธรรมหรือความดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเยาวชนน้อยลงทุกวันจากสภาพแวดล้อมที่ขาด
การส่งเสริมการสร้างคุณธรรม น ามาซึ่งการขาดจริยธรรม คือ พฤติกรรมที่ดีงามในสังคมและครอบครัว 
กิจกรรมลูกโป่งแห่งความดีเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการค้นหาคุณธรรมในตัวเอง และศึกษาพฤติกรรมกลุ่มที่
แสดงออกมา น าไปสู่การสร้างพฤติกรรมหรือจริยธรรมที่ดีงาม 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาความดีทีต่ัวเองมีอยู่หรือที่อยากท า 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัตกิิจกรรมกลุ่มบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคญัของการด าเนินชวีิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. กระดาษครึ่งของ A4 พร้อมปากกาเคมีคละสี จ านวนเทา่ผู้เรียน 
๒. ลูกโป่งสีเดียวกัน จ านวนเท่าผู้เรยีน 
๓. อุปกรณ์ล้อมลูกโป่งขนาดพอใสลู่กโป่งได้ไมน่้อยกว่า 30 ใบ 
๔. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1.  แบ่งผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกมีจ านวนเท่า ๆ กัน แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือก
หัวหน้ากลุ่ม พร้อมกับตั้งชื่อกลุ่ม แล้วส่งตัวแทนรับกระดาษและปากกาเคมี 

2. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มค้นหาความดีที่ตัวเองมีในตัว หรือความดีที่อยากท าให้กับตัวเอง 
ครอบครัว หรือคนอ่ืน โดยเขียนเป็นข้อความสั้น ๆ ลงในกระดาษที่ได้รับโดยไม่ให้คนอ่ืนรู้ 
แล้วเก็บไว้กับตัว 

3. แจกลูกโป่งให้กับสมาชิกคนละ 1 ใบ เป่าให้ได้ขนาดเท่า ๆ กันในกลุ่ม ให้แต่ละคนเขียน
ข้อความเดียวกับที่เขียนในกระดาษลงบนลูกโป่งด้วยปากกาเคมี  แล้วน าลูกโป่งไปมอบให้
ผู้สอนเพื่อน าไปใส่ในอุปกรณ์ล้อมลูกโป่งที่เตรียมไว้ 
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๔. ให้ทุกคนหาลูกโป่งของตัวเองให้พบเร็วที่สุด เมื่อสมาชิกหาลูกโป่งได้ครบทั้งกลุ่มแล้ว ให้มา
ยืนรวมกันพร้อมกับกล่าว “ชื่อกลุ่ม...” และร้อง “เย”้ พร้อม ๆ กัน  

๕. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการท ากิจกรรม โดยเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์ 
(ในการเขียนข้อความด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนผู้อ่ืน หรือให้ผู้อ่ืนเขียนแทน) การตรงต่อเวลา 
ความสามัคคี ความเอ้ือเฟื้อ ไม่กลั่นแกล้งคนอ่ืนระหว่างค้นหาลูกโป่ง 

๖. เมื่อแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จครบทุกกลุ่มแล้ว ให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมเน้นย้ าเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการท ากิจกรรม 

๗. ให้สมาชิกแต่ละคนแสดงข้อความที่เขียนในกระดาษและบนลูกโป่ง พร้อมกับ อ่านความดี
ของตนหรือความดีที่อยากท าให้กับตัวเอง ครอบครัวหรือคนอ่ืน ที่เขียนไว้ให้เพื่อนฟัง ผู้สอน
สอบถามเหตุผลเพิ่มเติม เช่น ท าไมจึงคิดเช่นนั้น สิ่งที่คิดจะท านั้นดีอย่างไร 

๘. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปถึงความส าคัญของการเป็นคนดีมีคุณธรรม และประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้เรียนจ านวน ๓๐ คน  
2. อุปกรณ์ล้อมลูกโป่ง เช่น สระว่ายน้ าเป่าลม หรือเป็นวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น      

ผ้าสแลน แผ่นพลาสติก เป็นต้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 40 เซนติเมตร หรือมี
ขนาดกว้างพอที่จะบรรจุลูกโป่งที่เป่าลมแล้วได้ ๓๐ ใบ  

3. หากมีผู้เรียนจ านวนมากกว่าที่ก าหนด อาจจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ล้อมลูกโป่ง ๒ วง 
 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ความดีที่ท าหรือตั้งใจจะท ามีความเป็นไปได้และ   

ไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล 
พอเพียง  ๔0% 

- ไม่น าความดีของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง สุจริต ๓0% 
- ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม สามัคค ี ๑๕% 
- มุ่งมั่นท ากิจกรรมตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด   

จนเกิดผลส าเร็จ 
มีวินัย ๑๕% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย    
12 ประการ 

กิจกรรมที่ ๑.๔ 

ชื่อกิจกรรม จัดอันดับและความส าเร็จ เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง การปกครอง สังคมโลก การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีขอบเขตของมนุษย์ ท าให้เกิดปัญหาทาง
สังคมตามมาอย่างมากมาย อาทิเช่น ความไม่ซื่อสัตย์ ความเห็นแก่ตัว ภาวะอดทนอดกลั้นน้อยลง ขาด
อุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะท าสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม สถานศึกษาและครูจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยให้
เยาวชนของชาติ  ซึ่งถือเป็นหนึ่งของพลโลกได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมแนวคิดของการเป็นผู้เสียสละ อดทนและท าสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. เชือกฟาง ๔ เส้น ความยาวเส้นละไมน่้อยกว่า ๔ เมตร 
๒. กระดาษกาวยน่หรือเทปผ้าแล็คซีน 
๓. กระดานไวท์บอร์ดพร้อมปากกาเขียนไวท์บอร์ด หรือกระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมปากกาเคมี  
๔. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

๑. ผู้สอนชวนสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมที่ผ่านมา  โดยถามว่า “ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียน/
นักศึกษาจ าได้ไหมว่าได้ท ากิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง และได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม
เหล่านั้น”  ผู้สอนจดค าตอบของผู้เรียนทุกคนลงบนกระดานแล้วบอกผู้เรียนว่า “ในวันนี้
นักเรียน/นักศึกษาจะได้ท ากิจกรรมที่มีชื่อว่า “จัดอันดับและความส าเร็จ”  พร้อมทั้งบอก
จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๒. แบ่งผู้เรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน โดยให้ผู้เรียนจับกลุ่มกันเองตามความสมัครใจ 
ไม่มีการแทรกแซงจากผู้สอน (ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมเพื่อสะท้อนในท้ายชั่วโมง)   
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๓. ผู้สอนวางเชือกฟางจากหน้าห้องไปท้ายห้อง ๔ เส้นขนานกัน เว้นระยะห่างระหว่างเส้น  
ตามความเหมาะสมของสภาพห้องเรียนหรือพื้นที่จัดกิจกรรม  แล้วใช้กระดาษกาวย่นหรือ
เทปผ้าแล็คซีนแปะหัว-ท้ายของเชือกฟาง เพื่อไม่ให้เชือกฟางหลุด 

๔. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มยืนบนเชือกฟางของกลุ่มตนเอง และให้หันหน้ามาทางครูเพื่อรับฟังค าสั่ง 
๕. ผู้สอนอธิบายว่า “กิจกรรมนี้ คือ กิจกรรมจัดอันดับความส าเร็จ ซ้ายมือของนักเรียน/

นักศึกษาคือผา ขวามือคือเหว เชือกฟางคือทางเดินแคบ ๆ ที่กว้างพอให้ฝ่าเท้าเหยียบก้าว
ไปได้เท่านั้น” แล้ว “ให้นักเรียน/นักศึกษาทุกคนท าขวาหัน (เพื่อให้เหมือนหลังพิงผา หน้า
มองเหว)  จากนั้นบอกผู้เรียนว่า “เส้นทางอยู่ขวามือ เส้นชัยคือซ้ายมือ (ปลายเชือกอยู่  
หน้าห้อง) กลุ่มไหนจัดอันดับได้ถูกต้องและเสร็จเร็วกว่า กลุ่มนั้นชนะเลิศ 
กติกา คือ ห้ามล้้าหน้าผา ห้ามตกเหว เท้าต้องอยู่บนเชือกฟางเท่านั้น ผิดกติกาถือว่าแพ้ 

๖. รอบที่ ๑ ผู้สอนให้ค าสั่ง “จัดอันดับตามส่วนสูง” แล้วคอยสังเกตพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
ว่าท าตามกติกาหรือไม่ เมื่อผู้เรียนจัดอันดับเสร็จแล้ว ผู้สอนเช็คส่วนสูงของผู้เรียนว่าเป็นไป
ตามล าดับจากมากไปน้อย (หรือน้อยไปมาก) เพื่อหากลุ่มที่ชนะเลิศ   

๗. รอบที่ ๒ ผู้สอนก าชับกติกาการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแก้ตัว แล้วให้ค าสั่ง  
“จัดอันดับตามเดือนเกิด” และตรวจสอบการเรียงล าดับ 

๘. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้เรียนนั่งเก้าอ้ีตามเดิม แต่ละกลุ่มเก็บเชือกฟางใส่ที่กล่องเดิม 
๙. ผู้สอนถามผู้เรียนและเขียนค าตอบของทุกคนเพื่อแสดงถึงการยอมรับความคิดเห็น ดังนี้ 

๙.๑ รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ท ากิจกรรม “จัดอันดับความส าเร็จ” 
๙.๒ อะไรส าคัญกว่ากันระหว่าง “ชัยชนะ” และ “ความส าเร็จ” 
๙.๓ สิ่งที่ช่วยให้ทีมประสบความส าเร็จคืออะไร 
๙.๔ ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ 
๙.๕ จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

๑๐. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนและมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้สามารถจัดได้กับผู้เรียนจ านวนมาก ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรม โดยอาจเพิ่ม
จ านวนสมาชิกต่อกลุ่ม แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ คนต่อกลุ่ม และต้องจัดในพื้นที่โล่ง เพื่อไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ  กรณีจัดกับผู้เรียนทั้งสถานศึกษาในห้องประชุม อาจให้ผู้เรียนอาสาสมัครมาร่วม
ท ากิจกรรมกลุ่มแข่งขันกัน จ านวนกลุ่มแล้วแต่ขนาดพื้นที่ โดยผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าแข่งขันเป็น
กรรมการและกองเชียร์ 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มมีทั้งเพศหญิงและชายได้ แต่ผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเพื่อน ามา
สรุปเป็นประเด็นพูดคุยเน้นย้ าเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

3. ครูต้องก าชับให้ผู้เรียนรู้สึกว่า ข้างหน้าคือเหวและข้างหลังคือหน้าผาให้ได้  เพื่อให้การเล่น
เกม  มีความสนุกและสมจริงมากข้ึน 
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4. หากมีเวลาพอ สามารถท ากิจกรรม ๓ - ๕ รอบได้ โดยเปลี่ยนค าสั่งหรือโจทย์ในแต่ละรอบ 
และอาจเพิ่มค าสั่งย่อย เช่น ให้เรียงล าดับตามวันเกิดในรอบสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ถึง      
วันเสาร์ หากเกิดวันเดียวกันให้เรียงล าดับตามวันที่เกิดหรือเดือนเกิดจากมากไปหาน้อย  
เป็นต้น 

5. ในขั้นตอนแสดงความคิดเห็น ผู้สอนควรเปิดใจรับฟังทุกค าตอบอย่างตั้งใจ ไม่เพิกเฉย      
ไม่ต าหนิค าตอบ หรือท ากริยาท่าทางอันเป็นการสกัดกั้นการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 

 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- วางแผนก่อนการปฏิบัติกิจกรรม 
- ท ากิจกรรมด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

พอเพียง  ๒๐% 

- ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด สุจริต ๓๐% 
- ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
- มีภาวะผูน้ า ผู้ตาม ยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามัคค ี ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด   
จนเกิดผลส าเร็จ 

มีวินัย ๒๐% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย    
12 ประการ 

กิจกรรมที่ ๑.๕ 

ชื่อกิจกรรม ผ้าป่าความดี เวลา  ๔ ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ความดีตามวิถีไทยได้ถูกละเลยและถอยห่างจากเยาวชนออกไปทุกขณะ เนื่องจากการไหล    
เข้ามาของการสื่อสารในทุกรูปแบบจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เยาวชนถูกกระแส
เหล่านี้หล่อหลอมจนมีพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรมมากขึ้น กิจกรรมผ้าป่าความดีเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน   
ที่เป็นเยาวชนทั้งหลายหันมาสร้างความดีตามวิถีและค่านิยมหลักของคนไทย 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีและค่านิยมหลักของไทยให้กับผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัตตินเป็นคนดีตามคา่นิยมหลักของคนไทย 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. พุ่มผ้าป่า ได้แก่ กระถาง/ถัง พร้อมทรายหรือวัสดุอ่ืนส าหรับปักต้นผ้าป่า กิ่งไม้พร้อมเชือก/
ด้ายส าหรับแขวนความดี ถ้าใช้ต้นกล้วยต้องมีก้านไม้ไผ่ส าหรับเสียบ 

๒. กระดาษสีต่าง ๆ ขนาด A4 ตัดเป็น ๘ ชิ้นต่อแผ่น พร้อมปากกาเคมีคละสี จัดเป็น ๑๒ ชุด 
(ก าหนดให้ ๑ ชุด เป็นกระดาษสีเดียวกันอย่างน้อย ๒๔ แผ่น และปากเคมี ๑ สี หากมี
กระดาษสีไม่ครบ ๑๒ สี อาจจัดให้กลุ่มที่ใช้กระดาษสีเดียวกัน ใช้ปากกาเคมีสีต่างกัน) 

๓. วีดิทัศน์ เพลงค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพลงกลองยาว/เซิ้ง หรืออ่ืน ๆ ตามท้องถิ่น 
๔. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ  
๕. ไมโครโฟนและเครื่องเสียง 
๖. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

๑. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์ เพลงค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ แล้วตั้งประเด็นค าถามจาก 
วีดิทัศน์เพลงเพื่อทบทวนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ว่ามีอะไรบ้าง 

๒. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ๑๒ กลุ่ม จับฉลากค่านิยมหลักของคนไทยกลุ่มละ ๑ ประการ แล้ว
ส่งตัวแทนไปรับกระดาษสี พร้อมปากกาเคมี กลุ่มละ ๑ ชุด  
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๓. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันคิดพฤติกรรมความดีที่จะท าตามค่านิยมที่ได้รับ เขียนแล้วติดบนพุ่ม
ผ้าป่าของแต่ละกลุ่มให้สวยงาม 

๔. ให้สมาชิกในกลุ่มประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน/นักศึกษาอ่ืน ๆ มาร่วมกันเขียนความดีแขวน 
บนพุ่มผ้าป่าของกลุ่มของตนเอง โดยจัดกระบวนแห่ผ้าป่าความดีตามวิถีไทย ใช้ขบวน  
กลองยาว/เซิ้ง/ฟ้อน หรืออ่ืน ๆ ตามท้องถิ่นในชั่วโมงถัดมา 

๕. ท าพิธีทอดผ้าป่าโดยนิมนต์พระสงฆ์มาท าพิธีตามประเพณีไทย โดยให้ผู้เรียนที่ได้รับค่านิยม
ที่ ๑ และที่ ๕ เป็นตัวหลักในการด าเนินกิจกรรมถวายผ้าป่าตามวิถีไทย โดยผู้สอนคอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ 

๖. หลังจากรับมอบผ้าป่าคืนมาจากพระ ให้แต่ละกลุ่มน ามาตั้งปณิธานความดีและสะทอ้นความ
คิดเห็น ดังนี้ 
๖.๑ รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ท ากิจกรรมนี้ 
๖.๒ ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ 
๖.๓ จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

๗. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และให้มีการบันทึกความดีที่ท าทุกวัน  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้สามารถจัดได้กับผู้เรียนทั้งสถานศึกษา แต่ต้องแบ่งเป็น ๑๒ กลุ่ม และต้องเพิ่ม
ขนาดของพุ่มผ้าป่า โดยควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเขียนและติดข้อความ
บนพุ่มผ้าป่านอกเวลาเรียน หรืออาจจะตั้งพุ่มผ้าป่าไว้ตลอดภาคการศึกษา 

2. การจัดกิจกรรมในเวลาเรียน ผู้สอนควรควบคุมเวลาเพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
3. ควรนิมนต์พระสงฆ์ไว้ล่วงหน้า และถวายปัจจัยโดยการวิธีเร่ียไรตามศรัทธา 
4. ในขั้นตอนแสดงความคิดเห็น ผู้สอนควรเปิดใจรับฟังทุกค าตอบอย่างตั้งใจ แต่หากมีผู้เรียน

จ านวนมาก อาจปรับเป็นแจกกระดาษโพสอิทให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียน แล้วน าไปติดที่บอร์ด 
5. การจัดท าบันทึกความดี สถานศึกษาสามารถออกแบบฟอร์ม ก าหนดวิธีการบันทึก (เช่น 

บันทึกในสมุด แฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์) และก าหนดวันส่งตาม
ความเหมาะสม (เช่น ทุกวันศุกร์ ทุกวันที่ 1 และวันที่ ๑๕ ของเดือน พร้อมภาพประกอบ 
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แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ปฏิบัติกิจกรรมโดยมีการวางแผน มีความรอบคอบ 
- ใช้วัสดุถูกต้อง พอเพียงกับงาน 

พอเพียง  ๓๐% 

- ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
- ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

สุจริต ๒๐% 

- ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
- มีภาวะผูน้ า ผู้ตาม ยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามัคค ี ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด   
จนเกิดผลส าเร็จ 

มีวินัย ๒๐% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๑ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย    
12 ประการ 

กิจกรรมที่ ๑.๖ 

ชื่อกิจกรรม ไอดอลของฉัน เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

พฤติกรรมที่เกิดจากการเลียนแบบในทางที่ไม่ดีงามของเยาวชนไทยมีเพิ่มมากขึ้น เช่น  การสัก
ตามร่างกาย การแว้นจักรยานยนต์ การแต่งกายไม่สุภาพ การตบตีกันในที่สาธารณะ เป็นต้น สาเหตุหลัก
จากการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว มีการกดไลค์และแชร์กันไปอย่างรวดเร็วทั่วถึง ท าให้
เยาวชนที่ขาดการบ่มเพาะจากครอบครัวและโรงเรียนมีพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรมมากขึ้น ท าให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมา กิจกรรมไอดอลของฉัน เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนที่เป็นเยาวชนทั้งหลายหันมามองหา
แบบอย่างที่ดี เพื่อเชิดชูคนท าดี และเลียนแบบสิ่งที่ดีงามต่อไป 

 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้กับผู้เรียนมีจิตส านึกของการเป็นคนดี 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาตัวแบบที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตตามค่านิยมหลักของ     

คนไทย ๑๒ ประการ 
3. เพื่อส่งเสริมการเชิดชูคนดีตามค่าค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. กระดาษฟลปิชาร์ท พร้อมบอร์ดและขาตั้งตามจ านวนกลุ่ม 
๒. ปากกาเคมี  สีเทียนคละสีตามจ านวนกลุ่ม 
๓. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD จอและเครื่องเสียง 
๔. บอร์ดหรือฟิวเจอร์บอร์ด ส าหรับติดผลงานกลุ่ม 
๕. กระดาษขนาด A4 คละสี มีดคตัเตอร์ กรรไกร เทปกาว สีเมจิกคละสี กลุ่มละ ๑ ชุด 
๖. รูปภาพกิจกรรมของดารา นักร้องและบุคคลอื่น ๆ รวมทัง้ เน็ตไอดอล (Net Idol) 
๗. แบบแสดงความคิดเห็นตามจ านวนกลุ่ม 
๘. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

๑. ผู้สอนน าสนทนาเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงในสังคม แล้วถามผู้เรียนว่าชอบใครบ้าง ท าไมจึง
ชอบคนคนนั้น 

๒. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ และตั้งชื่อกลุ่ม 
๓. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ ๕ คน เพื่อเขียนภาพ ไอดอลของฉันบนกระดาษ   

ฟลิปชาร์ทที่จัดไว้พร้อมบอร์ดและขาตั้งบริเวณหน้าชั้นเรียน ตามค าสั่งดังนี้ 
๒.๑ ให้คนที่ ๑ เขียนรูปหนึ่งรูปบนกระดาษครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกปากกา 
๒.๒ ให้คนที่ ๒ และคนถัดไปท าแบบเดียวกันโดยเขียนต่อจากรูปแรก เพื่อให้ได้ภาพที่มี

รูปร่างชัดเจน 
๒.๓ คนสุดท้ายเติมสีให้สวยงาม  

๔. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิจารณ์ภาพ จากนั้นผู้สอนสรุปว่าการที่ภาพออกมาเป็นแบบนี้
เพราะ ไอดอลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

๕. ผู้สอนฉายภาพดารา/นักร้อง/นักกีฬา/หรือคนอ่ืน ๆ ขณะที่ท าความดี  ให้ผู้ เรียน 
เปรียบเทียบกับภาพ เน็ตไอดอล ที่เตรียมมา ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบว่าถ้าเป็นคนไทยต้องการ 
ไอดอลแบบไหน 

๖. ให้กลุ่มผู้เรียนทั้ง ๕ กลุ่ม จับสลากประเภทของไอดอล กลุ่มละ ๑ ประเภท คือ ประเภท
ดารานักร้อง ประเภทครู-อาจารย์ ประเภทนักกีฬา ประเภทบุคคลใกล้ตัว (พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง เพื่อน) ประเภทบุคคลทั่วไป แล้วระดมสมองเพื่อเลือกตัวแทนไอดอล ในประเภทนั้น
มากลุ่มละ ๑ คน จัดบอร์ดขนาด ๑ x ๑ เมตร แสดงคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความดีที่เขา
กระท า  

๗. ส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอ สรุปความหมายและความดีของ ไอดอล 
๘. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของตนเกี่ยวกับประเด็น

ค าถามที่แจกให้ แล้วน าไปติดที่บอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สอนควรเตรียมและตั้งบอร์ดพร้อมขาตั้งไว้หน้าชั้น โดยหันหน้าฟลิปชาร์ทเข้าหาผู้เรียน 
และควรชี้แจงขั้นตอนการท ากิจกรรมให้ชัดเจน โดยอาจสาธิตวิธีการวาดภาพให้ผู้เรียนดู 
เป็นตัวอย่าง 

2. กิจกรรมนี้ไม่จ ากัดจ านวนผู้เรียน แต่ให้สามารถแบ่งได้ ๕ กลุ่มหรือมากกว่า โดยแต่ละ
ประเภทไอดอล อาจมีประเภทละ ๒ กลุ่ม 

3. ในการค้นหาไอดอล อาจให้ทุกคนเขียนไอดอลของตัวเองแล้วร่วมกันตัดสินใจเลือก 
4. การติดบอร์ดต้องมีภาพและข้อมูลโดยสังเขปของไอดอลด้วย 
5. หากเวลาไม่พอส าหรับท ากิจกรรมในขั้นตอนที่ ๗ ผู้สอนอาจปรับเป็นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

หรือรายบุคคลท าเป็นงานมอบหมายได้ 
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แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเลอืกไอดอล พอเพียง  ๑๐% 
- ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด สุจริต ๓๐% 
- ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามัคค ี ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด   
จนเกิดผลส าเร็จ 

มีวินัย ๓๐% 

 รวม 100% 
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แบบแสดงความคิดเห็น  
หน่วยที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑.๖ 

 
กลุ่มที่ ............ ชื่อกลุ่ม ............................................................. วันที ่............................................ 
 
ค าสั่ง  ให้ตอบค าถามตามความเข้าใจของผู้เรียน 
 

๑. “ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่ งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม”  มีความส าคัญต่อ
ประเทศชาติอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

๒. ผู้เรียนคิดว่าเพราะเหตุใด คนในสังคมจึงให้ความส าคัญต่อ “ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน           
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม” น้อยลง 

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

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

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

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

๓. ผู้เรียนคิดว่าจะสร้าง  “ความซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม”  
ของคนในสังคมขึ้นมาได้อย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

๔. หากผู้เรียนมีครอบครัวและมีบุตร-ธิดา  ผู้เรียนจะปลูกฝังเรื่อง “ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน       
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม” ให้ลูกอย่างไรบ้าง 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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-หน้าว่าง- 
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กจิกรรมปลกูจติส ำนกึควำมเป็นคนด ี
หนว่ยกจิกรรมที ่๒ 
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- หน้าว่าง - 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๒ 
ชื่อหน่วย   กิจกรรมปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นคนดี กิจกรรมที่ ๒.๑ 

ชื่อกิจกรรม ระเบียบวินัยในชีวิต เวลำ  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันสถานประกอบการต้องการบุคลากรที่มีระเบียบวินัย การไร้ระเบียบวินัยเป็นไปในหลาย
ลักษณะ ทั้งแสดงออกทางกายหรือการกระท าไม่เคารพกฎ กติกา การใช้วาจาไม่เหมาะสม ขาดความ
รับผิดชอบในการพูด ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อ่ืน การฝึกให้ผู้เรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักเคารพ
กฎ กติกาต่าง ๆ จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยต่อการอยู่ในกรอบระเบียบวินัย ไม่รู้สึกอึดอัดหรือเครียด
เมื่อต้องปรับตัว เพราะสังคมแต่ละสังคมจะมีวินัยต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่
สถานประกอบการและด ารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีวินัย 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

1. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ  
2. ไมโครโฟนและเครื่องเสียง 
3. เร่ืองเล่า พร้อมค าถาม-ค าตอบ 
4. ภาพนิ่งหรือวีดิทัศน์ เพื่อการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับ 

4.1 การเข้าคิว (Queue) เช่น การใช้บริการสาธารณะ การใช้บริการหน่วยงานที่ไปติดต่อ 
4.2 การปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น การใช้รถ การใช้ถนน 
4.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถานศึกษา เชน่ การแต่งกาย การเข้าเรียน การเข้าร่วม

กิจกรรม 
4.4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการท างาน  เช่น การแต่งกาย การเข้างาน การเลิกงาน 
4.5 การปฏิบัติตามกฎ กติกาการกีฬา เช่น การเลน่กีฬา การชมกีฬา  

5. แบบประเมินผลงานกลุ่มและแบบสังเกตพฤติกรรม 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎ กติกาและ
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
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2. ผู้สอนยกตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎ กติกามารยาทในการถามและตอบ โดยใช้เกม “ใครรู้  
ยกมือขึ้น” โดยแบ่งผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม และขออาสาสมัครผู้เรียน ๑-๒ คน ร่วมเป็น
กรรมการสังเกตการณ์ และจดบันทึกพฤติกรรมระหว่างการเล่นเกม โดยก าหนดกติกาดังนี้ 
๒.๑ สมาชิกในกลุ่มใดต้องการถามหรือตอบระหว่างที่ผู้สอนเลา่เร่ือง ให้ยกมือขึ้น และเมื่อ

ได้รับอนุญาตแล้วจึงสามารถถามหรือตอบได้ 
๒.๒ กลุ่มใดปฏิบัติตามกติกาทุกคร้ังที่จะถามหรือตอบ ได้คะแนนคร้ังละ ๑ คะแนน กลุ่มที่

ได้คะแนนมากทีสุ่ดเป็นกลุ่มชนะ 
3. ผู้สอนเร่ิมเล่าเร่ืองที่มีเนื้อหาสนุกและน่าสนใจ ซึ่งมีทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งค าถามและ

ตอบค าถามง่าย ๆ เป็นระยะ ๆ 
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มจะต้องตั้งใจฟังและรอตั้งค าถามและตอบค าถามของผู้สอน โดยต้องปฏิบัติ

ตามกฎ กติกาในการถามและตอบทุกครั้ง 
5. ผู้สอนและผู้เรียนอาสาสมัครช่วยกันสรุปผลการท ากิจกรรม และมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ 
6. ผู้สอนให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อการอภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวินัยในชีวิต กลุ่มละ 

๑ หัวข้อ ได้แก่ การเข้าคิว การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถานศึกษา 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการท างาน การปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นกีฬา  โดยผู้สอน
จัดเตรียมภาพนิ่งหรือวีดิทัศน์สั้น ๆ ประกอบการอภิปรายให้แต่ละกลุ่ม 

7. กลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 
8. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปว่าระเบียบวินัยส าคัญอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้เหมาะส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีจ านวนไม่มาก หากเป็นผู้เรียนกลุ่มใหญ่ ผู้สอนต้องใช้
ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ได้ยินกันอย่างทั่วถึง ชัดเจน และจ าเป็นต้องมีคณะ
ผู้สอนหลายคนเพื่อคอยส่งไมค์ให้แก่ผู้เรียนที่ต้องการถาม-ตอบ 

๒. เรื่องที่ผู้สอนน ามาเล่า ควรเป็นเรื่องที่สนุก น่าสนใจและใกล้ตัวผู้เรียน โดยผู้สอนต้องใช้
น้ าเสียงที่น่าฟัง เร้าความสนใจ และเตรียมส่วนที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามและ
ตอบค าถามในแต่ละช่วงเป็นระยะ ๆ โดยควรเป็นค าถามที่ง่าย ผู้เรียนทุกคนสามารถตอบได้ 
เพื่อเร้าใจให้ผู้เรียนสนใจติดตาม ตั้งใจฟังและโต้ตอบกับผู้สอน 

๓. ผู้สอนอาจเพิ่มกติกาอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์เก่ียวกับระเบียบวินัย   
ในชั้นเรียน เช่น  
๓.๑ เมื่อผู้เรียนได้รับอนุญาตให้ตอบค าถาม ผู้เรียนต้องลุกขึ้นยืนตอบ ต้องแต่งกายให้

เรียบร้อย ต้องพูดด้วยวาจาสุภาพ  
๓.๒ หากค าตอบที่เพื่อนตอบถูกต้อง ให้ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ปรบมือให้  
๓.๓ หากผู้เรียนชอบใจค าถาม-ค าตอบใด ให้ใช้การปรบมือแทนการโห่ฮา 

๔. ผู้สอนอาจจ าเป็นต้องจัดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คตามจ านวนกลุ่ม หรือส่งไฟล์วีดิทัศน์ ให้ผู้เรียน
เปิดดูจากสมาร์ทโฟน 
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แนวทำงกำรประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- พึงพอใจในผลทีไ่ด้จากการประเมิน 
- มีภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติตามกฎ กติกา 
- มีความรอบรู้ในการแสดงเหตุผลเมื่อถาม-ตอบ 

พอเพียง ๒0% 

- ตั้งใจฟังค าอธิบายของผู้สอน 
- ปฏิบัติตามกฎ กติกาโดยยกมือทุกคร้ังที่จะถาม-ตอบ 

มีวินัย ๔0% 

- รับผิดชอบต่อค าพูดของตน 
- ไม่น าค าถาม-ค าตอบของผู้อ่ืนมาใช ้

ซื่อสัตย์ สุจริต ๒0% 

- เคารพสิทธิของผู้อ่ืนที่ยกมือก่อน 
- ลุกขึ้นถาม-ตอบเมื่อได้รับอนุญาต 
- ใช้ภาษาที่เหมาะสมในการถาม-ตอบ 

มีมารยาท ๒0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๒ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นคนดี กิจกรรมที่ ๒.๒ 
ชื่อกิจกรรม สวยด้วยใจ เวลำ  ๒ ชั่วโมง 

 
 

หลักกำรและเหตุผล 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ท าให้คนละเลยหน้าที่ที่มีต่อสังคม ขาดจิตส านึกต่อส่วนรวม กิจกรรม “สวย
ด้วยใจ”เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างความตระหนักปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตอาสาให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ได้ร่วมมือร่วมใจ รักษาความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง  
อันจะน าไปสู่การปฎิบัติตนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกความเป็นคนดี 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD จอ ไมโครโฟนและเครื่องเสียง 
2. เร่ืองเล่า พร้อมค าถาม-ค าตอบ 
3. ภาพนิ่งหรือวีดิทัศน์ เพื่อการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับ 

               3.1 หนังสั้น คนดี https://www.youtube.com/watch?v=8LFLpsD7bjw 
3.2 จิตอาสา https://www.youtube.com/watch?v=lZ6k1TxuKhA 

               3.3 การเป็นคนดี https://www.youtube.com/watch?v=YRnUEPzUuPY 
4. กระดาษสี ๓ สี ตัดเป็นรูปหัวใจส าหรับผู้เรียนคนละชดุ กระดาษกาวและกระดาษฟลิปชาร์ท 

กระดาษ A4 กลุ่มละ ๓ แผ่น 
5. แบบประเมินผลงานกลุ่มและแบบสังเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนเล่าเร่ืองหรือให้ผู้เรียนดูภาพนิ่งหรือวีดิทัศน์ แล้วตั้งค าถามเก่ียวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้รับใน
ประเด็นเก่ียวกับความเป็นคนดี 

2. ผู้สอนแจกกระดาษสีที่ตัดเป็นรูปหัวใจ ให้ผู้เรียนคนละ ๓ ดวง ๆ ละสี แล้วให้ผู้เรียนเขียน
ความดีของตนเองที่มี จิตอาสาที่ตนเองเคยท า และความดี/จิตอาสาที่อยากท าในอนาคต ทั้ง
ต่อตนเอง ครอบครัวและสงัคม จากนั้นให้ผู้เรียนน าหัวใจที่เขียนข้อความไปตดิที่ต้นไม้แห่งความดี 

3. แบ่งผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกเท่า ๆ กัน แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือก
หัวหน้ากลุ่ม พร้อมกับตั้งชื่อกลุ่ม แล้วส่งตัวแทนรับกระดาษ 
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4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่ต้องการสรุปร่วมกันจากต้นไม้แห่งความดี ในหัวข้อ 
“ความดีของตนเองที่มี” “จิตอาสาที่ตนเองเคยท า” และ “ความดี/จิตอาสาที่อยากท าในอนาคต” 

5. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการท ากิจกรรม โดยเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์ 
การท างานร่วมกัน ความสามัคคี และการตรงต่อเวลา 

6. ให้ผู้เรียนส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน 
7. ผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม “สวยด้วยใจ” เล่าถึงความประทับใจ ความภาคภูมิใจที่มี     

ส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนท าความดีโดยเร่ิมต้นที่ใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้เรียนจ านวน ๓๐-๔๕ คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๑๐-๑๕ คน ไม่ควร
เพิ่มจ านวนสมาชิกต่อกลุ่มมากกว่าที่ก าหนด เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด
และอภิปรายร่วมกัน 

๒. กรณีที่ไม่มีสื่อภาพนิ่งหรือวีดิทัศน์ เร่ืองที่ผู้สอนน ามาเล่าควรเป็นเร่ืองที่น่าสนใจและใกล้ตัว
ผู้เรียน เร้าความสนใจ และเตรียมส่วนที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามและตอบ
ค าถามในแต่ละช่วงเป็นระยะ ๆ โดยควรเป็นค าถามที่ง่าย ผู้เรียนทุกคนสามารถตอบได้ เพื่อ
เร้าใจให้ผู้เรียนสนใจติดตาม ตั้งใจฟังและโต้ตอบกับผู้สอน 

 

แนวทำงกำรประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได ้ พอเพียง ๑0% 
- ปฏิบัติหน้าท่ีและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 
- พูดความจริง 
- ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

ซื่อสัตย์ สุจรติ ๒0% 

- ตรงต่อเวลา 
- เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด 

มีวินัย ๑0% 

- ร่วมมือในการท างานด้วยความกลมเกลียวและปรองดอง 
- ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

สามัคค ี ๒0% 

- ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
- อาสาช่วยเหลือครูหรือส่วนรวม 
- เสียสละ แบ่งปันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

จิตอาสา 40% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๒ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นคนดี กิจกรรมที่ ๒.๓ 

ชื่อกิจกรรม มือสะอำด ชำติไม่ล่ม เวลำ  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันกระแสเรียกร้องหา ความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะการไม่คอร์รัปชัน (Corruption)     
คดโกงของนักการเมืองและข้าราชการมีมากขึ้นทุกวัน และมีการจัดท าโครงการรณรงค์ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเด็ก เยาวชนและข้าราชการมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น  โครงการต้านโกง โครงการโตไป   
ไม่โกง แต่ผลที่เกิดขึ้นกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามเพราะมีข่าวเปิดโปงการโกงกินคอร์รัปชันมากขึ้น
กว่าเดิม ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของครูในการปลูกจิตส านึกของความเป็นคนดีให้กับเยาวชนของชาติ 
เพื่อให้ชาติไทยปลอดจากการคดโกงคอร์รัปชันให้ได้ในอนาคต 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของความซื่อสัตย์ สุจริต การคอร์รัปชัน 
๒. เพื่อให้สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง อาชีพ ครอบครัว สังคมและ

ประเทศชาติ 
           3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัตตินเปน็ผู้มีความซื่อสัตย ์สุจริต รักษาผลประโยชนส์่วนรวม  
               ผลประโยชน์ของชาติ มากกว่าประโยชน์ของกลุ่มตน หรือ ผลประโยชนส์่วนตน 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. วีดิทัศน์การพูดสนุทรพจน์ เร่ือง “มือสะอาดชาตไิม่ล่ม”
https://www.youtube.com/watch?v=RsfLTVuHBTA 

๒. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ 
๓. กระดานไวท์บอร์ดพร้อมปากกาเขียนไวท์บอร์ด หรือกระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมปากกาเคมี  
๔. กระดาษ A4 พร้อมปากกาเท่าจ านวนผู้เรียน 
๕. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 

๑. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน จากนั้นจึงแจ้งชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ของกิจกรรม 
๒. ผู้สอนแจ้งว่า “ในห้องเรียนนี้ มีโจทย์อยู่ ๕ ข้อ ได้แก ่

2.1 คิดว่า “ทุจริต คอร์รัปชัน” หมายถึงอะไร 
2.2 ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา เคยเห็นหรือรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกับการทุจริต คอร์รัปชันอะไรบ้าง 
2.3 รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นผู้อื่น ทุจริต คอร์รัปชัน 
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2.4 ในช่วงวัยเรียนที่ผ่านมา เคยทุจริตอะไรมาบ้าง 
2.5  มีแนวทางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันอย่างไรบ้าง 

๓. ให้ผู้เรียนทุกคนหยิบกระดาษและปากกาที่หน้าห้องคนละ ๑ ชุด แล้วเขียนค าตอบของ
ตนเองลงกระดาษตามโจทย์ที่ให้ โดยจะเริ่มที่ข้อใดก็ได้ แต่ต้องเขียนให้ครบทั้ง ๕ ข้อ หาก
พบว่ามีค าตอบของเพื่อนเหมือนค าตอบในใจของตนเอง ให้ขีดท้ายข้อความนั้น  (เหมือน
เลือกผู้แทน) ก าหนดเวลาส าหรับการตอบโจทย์ ๗-๑๐ นาที หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 

๔. ระหว่างที่ผู้เรียนเขียนค าตอบ ผู้สอนควรเดินดูค าตอบของผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อดูประเด็น  
ที่น่าสนใจ และคอยรักษาเวลาตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยขานเวลาที่เหลือดัง ๆ ให้ผู้เรียนทราบ
เป็นระยะ เพื่อเป็นการฝึกวินัยและความรับผิดชอบแก่ผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรปล่อยเวลาให้เลย
ไปจากที่ก าหนดไว้แต่แรก เม่ือหมดเวลาแล้ว แต่พบว่าผู้เรียนบางส่วนยังเขียนไม่ครบ ๕ ข้อ 
ผู้สอนควรสั่งให้หยุดการเขียน แล้วให้ชั้นเรียนร่วมกันก าหนดเวลาร่วมกันว่าต้องการเพิ่มอีก
กี่นาที และให้ทั้งชั้นร่วมกันรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด 

๕. เมื่อทุกคนเขียนค าตอบเสร็จแล้ว ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม ให้มีจ านวนเท่า ๆ 
กัน  แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญ ภายใน ๕-๑๐ นาที 
จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอประเด็นที่สรุปได้ โดยใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ ๒ นาที 

๖. ผู้สอนเก็บประเด็นทุกข้อขึ้นกระดานเพื่อน าไปสู่การสรุป แล้วถามค าถามสุดท้ายว่า “ได้
เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้” 

๗. ท้ายชั่วโมง ให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ เร่ือง “มือสะอาดชาติไม่ล่ม” 
เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติ และปลูกฝังความรับผิดชอบในเรื่อง
ทุจริต คอร์รัปชันของส่วนรวมต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ก่อนจัดกิจกรรม ผู้สอนควรเขียนโจทย์ทั้ง 5 ข้อใส่กระดาษฟลิปชาร์ทให้แล้วเสร็จ และติด
กระจายรอบห้องเรียน หรือพื้นที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ชายกระดาษปิดทับข้อความไว้ 
เพื่อป้องกันความสนใจของผู้เรียนขณะผู้สอนก าลังอธิบาย 

๒. กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้เรียนจ านวน ๓๐-๔๐ คน แบ่งเป็น ๕ กลุ่มเท่ากับจ านวนโจทย์ หากมี
จ านวนผู้เรียนมากกว่านี้ สามารถเพิ่มจ านวนกลุ่มได้ตามความเหมาะสม (เช่น หากมี ๑๐ 
กลุ่ม ก็สามารถให้ ๒ กลุ่มวิเคราะห์โจทย์ข้อเดียวกันได้)  แต่ไม่ควรเพิ่มจ านวนสมาชิกต่อ
กลุ่มมากกว่า 8 คน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกัน 

๓. เพื่อให้มีส่วนร่วมและฝึกการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง อันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรสุ่มบางกลุ่มเพื่อน าเสนอ หรือสุ่มให้ 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งน าเสนอ หากต้องการประหยัดเวลา ผู้สอนควรแจ้งผู้เรียนว่า “กลุ่มที่
น าเสนอทีหลัง หากพบว่ากลุ่มก่อนน าเสนอประเด็นเดียวกันกับตนเองแล้ว ให้น าเสนอ
เพิ่มเติมเฉพาะประเด็นที่ต่างกันเท่านั้น เพื่อลดเวลาในการน าเสนอลง”  

๔. ในการสร้างความตระหนักและเรียนรู้ปัญหาคอร์รัปชันอาจใช้เกม เช่น บอร์ดเกมต้านโกง 
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แนวทำงกำรประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ใช้หลักความมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น พอเพียง 3๐% 
- ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด มีวินัย 2๐% 
- ระบุพฤติกรรมของตนเองตามความเป็นจริง 
- ปฏิบัติงานด้วยตนเองครบทุกกจิกรรม 

ซื่อสัตย์ สุจริต 40% 

- ช่วยเหลือผู้สอนและเพื่อนในขณะร่วมกิจกรรมด้วย
ความเต็มใจ 
- ร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น 

จิตอาสา ๑0% 

 รวม ๑๐๐% 
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กจิกรรมท ำควำมดตีำมรอยพระยคุลบำท 
หนว่ยกจิกรรมที ่๓ 
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- หน้าว่าง - 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๓ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมท ำควำมดีตำมรอยพระยุคลบำท กิจกรรมที่ ๓.๑ 

ชื่อกิจกรรม รู้จัก “พ่อ” เวลำ  ๒ ชั่วโมง 
 

หลักกำรและเหตุผล 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก 
พระมหากษัตริย์ไทยทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบัน
พระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความ
จงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และ
ทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชอัธยาศัยอันน่าประทับใจของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก พระองค์ทรงเป็น
แบบอย่างของค าว่าสุภาพบุรุษ และทรงเป็นเอกบุรุษ หนึ่งเดียวที่คนทั่วโลกต่างถวายพระราชสมัญญา
นามว่า “King of Kings” หรือ “Great King” ยอดพระมหากษัตริย์ของโลกด้วยพระเกียรติคุณอัน
ยิ่งใหญ่และพระบารมีอันไพศาลของพระองค์ จึงควรอย่างยิ่งที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาและเรียนรู้ 
"พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก" 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

๒. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียน โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็นองค์ต้นแบบแห่งคุณธรรม 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. วีดิทัศน์ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙    
https://goo.gl/U6wdLf  หรือ   https://goo.gl/pwu4w8 

๒.  ภาพพระราชกรณียกิจ จากสื่ออินเทอร์เน็ต 
           ๓.  คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD จอ และเครื่องเสียง 
           ๔.  กระดาษ A4 
           ๕.  กระดานไวทบ์อร์ดพร้อมปากกาเขียนไวทบ์อร์ด หรือ กระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมปากกาเคมี 
           ๖.  ลูกอม/ขนม เพื่อเป็นรางวัล 
           ๗.  แบบประเมินผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

https://goo.gl/U6wdLf
https://goo.gl/pwu4w8
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕-๖ คน ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ไม่ใช้เวลามาก (เช่น นับเลข จับสลากส/ี
รูปภาพ ฯลฯ) 

2. ผู้สอนตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดผู้เรียน ทั้งนี้ โดยไม่คาดหวังค าตอบที่ถูกต้อง ดังนี้  
๒.๑ กษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประเทศไทยคือพระองค์ใด   
๒.๒ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงคิดและด าเนินโครงการหลวงทั้งสิ้นกี่โครงการ 
๒.๓ เพราะอะไรท่านจึงทรงงานอย่างหนัก 
๒.๔  โครงการหลวงที่นักเรียนรู้จัก มีโครงการอะไรบ้าง 

3. ผู้สอนชี้แจงว่า กิจกรรม “รู้จักพ่อ” ต้องการให้ทุกคนช่วยกันคิดค าถาม-ค าตอบเรื่องอะไร   
ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กลุ่มละ 
๕ ค าถาม เพื่อแข่งขันการตอบปัญหา โดยสลับกันเป็นพิธีกรทีละกลุ่ม กลุ่มที่เหลือจะเป็น   
ผู้ร่วมแข่งขัน โดยก าหนดกติกา ดังนี้ 
๓.๑  แต่ละกลุ่มมีเวลาในการเตรียมค าถาม ๓๐ นาที (อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อ

สืบค้นข้อมูลได้) 
๓.๒ ให้ผู้ท าหน้าที่พิธีกรอ่านโจทย์ ๒ ครั้ง ผู้ที่จะตอบให้ยกมือและต้องได้รับอนุญาตจาก

พิธีกรก่อนตอบค าถาม 
๓.๓ หากไม่มีผู้ตอบถูกภายใน ๓ คร้ัง ให้พิธีกรเฉลยค าตอบ 
๓.๔ การตัดสิน คือ ตอบถูก ๑ ข้อ ได้ ๑ คะแนน หากกลุ่มใดตอบได้คะแนนสูงสุดจะเป็น      

ผู้ชนะ 
๓.๕ ผู้สอนเป็นผู้บันทึกคะแนนและชี้ขาด หากเกิดปัญหาระหว่างแข่งขัน 

4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแข่งขัน แล้วมอบรางวัลให้กลุ่มที่ชนะ 
5. ผู้สอนชวนผู้เรียนอภิปรายด้วยค าถาม ได้แก ่

๕.๑ รู้สึกอย่างไร เมื่อท ากิจกรรม “รู้จักพ่อ” 
๕.๒ คิดอย่างไร เมื่อได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-   

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
๕.๓ ผู้เรียนคิดว่าจะทดแทนพระคุณพระองค์อย่างไร 

6. เปิดวีดิทัศน์ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙ ให้ผู้เรียนดู เพื่อเติมเต็มและเป็นการสรุปพระราชกรณียกิจอีกคร้ัง 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนจ านวน ๑ ห้องเรียน แต่หากมีจ านวนมากกว่านี้หรือจัด
รวมกันทั้งสถานศึกษา ผู้สอนสามารถเพิ่มจ านวนสมาชิกต่อกลุ่ม หรือเพิ่มจ านวนกลุ่มได้ตาม
ความเหมาะสม หรือจัดแข่งขันตอบค าถามระหว่างตัวแทนกลุ่มของแผนกวิชา 
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2. ในกรณีจัดรวมกันกลุ่มใหญ่ ผู้สอนอาจเป็นผู้คิดค าถาม แล้วให้นักศึกษาที่มีความเป็นผู้ น า
เป็นพิธีกรด าเนินรายการและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินได้  โดยอาจจัดให้มีการมอบ
รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะ  ผู้ร่วมแข่งขันและคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังต่อไป 

3. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม 
4. แนะน าแอปพลิเคชัน เช่น OHM Books Shelf, OHM jitasa3 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม  

 

แนวทำงกำรประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมโดยค านงึถึงภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความปลอดภัย ความรัก สามัคคี 
- ท ากิจกรรมโดยมีการวางแผน 

พอเพียง ๒๕% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายจนเกิดผลส าเร็จ
ตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด 
- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายด้วย           

ความรับผิดชอบ 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๒๕% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยความซื่อสตัย์  
- ไม่ลอกเลียนค าตอบของผู้อ่ืน 

สุจริต ๒๕% 

- ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 
- ช่วยจัดเตรียม จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การท ากิจกรรม 

จิตอาสา ๒๕% 

 รวม ๑๐๐% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๓ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมท ำควำมดีตำมรอยพระยุคลบำท กิจกรรมที่ ๓.๒ 

ชื่อกิจกรรม รู้ใจ “พ่อ” เวลำ  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักกำรและเหตุผล 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก 
พระมหากษัตริย์ไทยทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบัน
พระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความ
จงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และ
ทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชอัธยาศัยอันน่าประทับใจของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของ
ค าว่าสุภาพบุรุษ และทรงเป็นเอกบุรุษ หนึ่งเดียวที่คนทั่วโลกต่างถวายพระราชสมัญญานามว่า “King of 
Kings” หรือ “Great King” ยอดพระมหากษัตริย์ของโลกด้วยพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่และพระบารมี
อันไพศาลของพระองค์  จึงควรอย่างยิ่งที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาและเรียนรู้ "พระมหากษัตริย์ที่ทรงงาน
หนักที่สุดในโลก" 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

๒. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยมีพระบาทสมเด็จ          พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นองค์ต้นแบบแห่งคุณธรรม 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. กระดาษ A4 
๒. กระดานไวท์บอร์ดพร้อมปากกาเขียนไวท์บอร์ด หรือกระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมปากกาเคม ี
๓. บทความ ๑๑ ตอน เรื่อง “รู้จักพ่อ” จาก https://goo.gl/j9UfE3 
๔. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 

๑. แบ่งผู้เรียนเปน็กลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ตามความสมัครใจ 
๒. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ ขั้นตอนและกติกาของกิจกรรม “เกมการฟัง” ดังนี้ 

๒.๑ ให้แต่ละกลุ่มยืนเรียงแถว ก าหนดให้เรียกคนยืนกลางว่า "ผู้ฟัง" และคนยืนขนาบข้าง
ซ้ายและขวาว่า "ผู้พูด" 

๒.๒ ก าหนดเวลาให้ ๑ นาที ให้ผู้พูดพูดอะไรก็ได้ ส่วนผู้ฟังให้จ าเรื่องราวที่ได้ฟังให้ได้มาก
ที่สุด และนับจังหวะไปด้วย (๑..๒..๓..๔..๕...) จนกว่าจะได้ยินสัญญาณหมดเวลา 

๓. เมื่อหมดเวลา ผู้สอนขออาสาสมัครผู้ฟัง ๑-๓ กลุ่ม เล่าเรื่องที่ได้ฟังมาในเวลา ๑ นาที        
ที่ผ่านมาว่าจ าอะไรได้บ้าง และให้ผู้พูดบอกว่า ผู้ฟังสามารถจดจ าเรื่องราวที่ตนเองพูดได้     
กี่เปอร์เซ็นต์จากที่ผู้พูดเล่าไป (ผู้สอนสามารถซักถามเพิ่มเติมได้ว่า “มีข้อมูลอะไรขาดหายไป
บ้าง”) หลังจากนั้นให้ผู้เรียนทั้งหมดร่วมกันอภิปรายสรุป ดังนี้ 
๓.๑ ผู้พูด รู้สึกอย่างไร  
๓.๒ ผู้ฟัง รู้สึกอย่างไร 
๓.๓ เกมการฟังเหมือนการปกครองพสกนิกรของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-   ภูมิ

พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  อย่างไรบ้าง 
๓.๔ การนับตัวเลขไปด้วยขณะที่ฟัง เปรียบได้กับอะไรในชีวิตประจ าวันของพระองค์ท่าน 
๓.๕ คิดว่าพระองค์ท่านทรงใช้พระกรรณฟังอย่างเดียวหรือไม่ อย่างไร 

๔. ผู้สอนแจกบทความ ๑๑ ตอน ให้ทุกกลุ่มและก าหนดเวลาอ่าน ๓๐ นาที เพื่อให้แต่ละกลุ่ม
หาบทความที่ประทับใจที่สุด ๑ บทความ แล้วออกไปน าเสนอ กลุ่มละไม่เกิน ๕ นาที ดังนี้ 
๔.๑ ประทับใจเพราะอะไร  
๔.๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีบุคลิกลักษณะ

พิเศษอย่างไร 
๔.๓ เป็นเร่ืองง่ายหรือไม่ ส าหรับผู้เรียนที่จะมีบุคลิกลักษณะเหมือนพระองค์ท่าน และหาก                  

ผู้เรียนจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมือนพระองค์ท่าน ผู้เรียนจะพัฒนาด้านใด                   
เลือกเพียง ๑ ด้าน โดยให้บอกวิธีเริ่มพัฒนาตนเองเป็นข้อ ๆ ลงบนกระดาษ A4 
(แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕-๗ คน ตามความเหมาะสม) 

๔.๔ ให้ผู้เรียนแต่ละคนน าผลงานการพัฒนาตนเองติดลงบนกระดาษฟลิปชาร์ทของแต่ละ
กลุ่ม แล้วออกแบบการน าเสนอในรูป Mind  Mapping ระบายสีให้สวยงาม 

๔.๕ แต่ละกลุ่มน าผลงานของตนเองติดตามจุดต่าง ๆ รอบห้องเรียน 
๔.๖ ผู้เรียนคัดเลือกคนน าเสนอผลงานของกลุ่มละ ๑ คนยืนประจ าจุดที่ติดผลงาน 
๔.๗ สมาชิกกลุ่มที่เหลือเดินชมผลงานของเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีผู้น ากลุ่ม ๑ คนยืน

น าเสนอผลงานของตนเองตามจุดต่าง ๆ โดยแต่ละกลุ่มเดินชมผลงานของเพื่อนโดย
เดินวนขวา หรือตามเข็มนาฬิกา 
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๔.๘ ให้สมาชิกทุกคนเลือกโหวตกลุ่มที่น าเสนอได้ดีและน่าสนใจ (ใช้วิธีติดดาว /ให้คะแนน/                  
ติดสติ๊กเกอร์ หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมโดยมีกติกาห้ามให้คะแนนกลุ่มของตนเอง) 

๔.๙ ให้รางวัลกลุ่มที่ได้รับการโหวตจากสมาชิกในห้องมากที่สุด 
๕. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปพระราชจริยวัตร (บุคลิกคุณลักษณะ) ของพระบาทสมเด็จ                 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  แล้วร่วมกันอภิปราย ดังนี้ 
๕.๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักการ

ปกครองบ้านเมืองอย่างไร 
๕.๒ เป็นเร่ืองง่ายหรือไม่ ส าหรับผู้เรียนที่จะมีบุคลิกลักษณะเหมือนพระองค์ 
๕.๓ ผู้เรียนจะทดแทนพระคุณ พระองค์อย่างไร 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้เรียนจ านวน ๓๐ คน หรือ ๑ ชั้นเรียน 
2. ในการอภิปราย ผู้ฟัง/ผู้พูด รู้สึกอย่างไรในขั้นตอนที่ ๓ นั้น ผู้สอนควรเขียนแยกความรู้สึก

เชิงบวกและลบออกจากกันเพื่อให้ง่ายต่อการจ าแนกของผู้เรียน 
3. ผู้สอนต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการท ากิจกรรมและการอภิปราย 
4. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมกับเวลาที่ม ี

แนวทำงกำรประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมโดยค านงึถึงภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความรอบคอบ ใฝ่รู้ 
- ท ากิจกรรมโดยมีการวางแผน 

พอเพียง ๓๐% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายจนเกิดผลส าเร็จ
ตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด 
- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายด้วยความ

รับผิดชอบ/รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยความซื่อสตัย์  
- ไม่ลอกเลียนค าตอบของผู้อ่ืน 

สุจริต ๓๐% 

- ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 
- ช่วยจัดเตรียม จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การท ากิจกรรม 

จิตอาสา ๑๐% 

 รวม ๑๐๐% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๓ 
ชื่อหน่วย   กิจกรรมท ำควำมดีตำมรอยพระยุคลบำท กิจกรรมที่ ๓.๓ 

ชื่อกิจกรรม เดินตำม “พ่อ” เวลำ  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักกำรและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามใน  
ทุกด้าน สมควรที่จะด าเนินรอยตามพระยุคลบาทด้วยหลักปฏิบัติ ๑๐ ประการ ได้แก่ 

ข้อที่ ๑  ท างานอย่างผู้รู้จริง และมผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์ 
ข้อที่ ๒  มีความอดทน มุ่งมัน่ ยึดธรรมะและความถูกต้อง 
ข้อที่ ๓  ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด 
ข้อที่ ๔  มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 
ข้อที่ ๕  รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และเคารพความคิดที่แตกต่าง 
ข้อที่ ๖  มีความตั้งใจจริงและขยนัหมั่นเพียร 
ข้อที่ ๗  มีความสุจริต และความกตัญญ ู
ข้อที่ ๘  พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง 
ข้อที่ ๙  รักประชาชน 
ข้อที่ ๑๐ การเอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกัน 

 หากประชาชนชาวไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้ทบทวน ยึดถือและน้อมน าไป
ปฏิบัติดังที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงปฏิบัติแล้ว คนในชาติจะ
สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยดี สังคมจะสงบสุข และประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างหาที่สุดมิได้ 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียน โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นองค์ต้นแบบ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปณิธานในการท าความดีเพื่อผู้อื่น 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปลูกหรือบ ารุงรักษาต้นไม้ 
5. เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
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สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. กระดาษคละสี ตัดเปน็รูปหัวใจ พร้อมปากกาเคมีและเทปใส 
๒. บอร์ดใหญ่ ติดภาพต้นไม้ใหญ่ทีแ่ตกก่ิงก้านสาขา 
๓. ขวดเปล่าน้ าอัดลม  คนละ ๒ ขวด 
๔. ฟองน้ า ๔  แผน่เล็ก/ชัน้เรียน 
๕. ถาดเปล่า ส าหรับเพาะเมล็ด ๒ ถาด/ชัน้เรียน 
๖. เมล็ดพันธุ์ส าหรับปลูก กลุ่มละ ๒-๓ ชนิด/ชั้นเรียน 
๗. คัตเตอร์ ๔ อัน/ชั้นเรียน 
๘. เชือก ๑ ม้วน/ชั้นเรียน 
๙. หัวแร้ง ๑ ตัว 
๑๐. ปุ๋ย A, ปุ๋ย B   ๑ ถุง/ชัน้เรียน 
๑๑. ดิน ๕ ถุง (เล็ก) 
๑๒. คีมเล็ก ๓ อัน/ชั้นเรียน    
๑๓. วีดิทัศน์ “ตามรอยพระราชา” http://gg.gg/94d6k 
๑๔. เครื่องเสียง พร้อมเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อ” http://gg.gg/94d02 
๑๕. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 

๑. ให้ผู้เรียนดูวีดิทัศน์ “ตามรอยพระราชา” แล้วช่วยกันอภิปรายวา่ 
๒.๑ เคยเห็นใครท าความดีเพื่อคนอ่ืน เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนบ้าง 
๒.๒ รู้สึกอย่างไรต่อบุคคล หรือความดีเหล่านั้น 
๒.๓ ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา นักเรียน/นักศึกษาได้ท าความดีอะไรบ้าง 
๒.๔ นักเรียน/นักศึกษา ได้ตั้งใจจะให้สังคมและประเทศชาติจดจ าความดีของตนเองอย่างไร 

๒. ผู้สอนแจกกระดาษรปูหัวใจให้ผู้เรียนคนละชิ้น ให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนความดีที่ตัง้ใจจะท า
เพื่อเดินตามรอยพ่อลงในกระดาษนั้น แล้วน าไปตดิตามกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ทีบ่อร์ด โดย
ในระหว่างท ากิจกรรมผู้สอนจะเปิดเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อใช้เป็นการก าหนดเวลา
ส าหรับการท ากิจกรรมในขั้นตอนนี ้

๓. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันยืนตรงเพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นเวลา ๘๙ วินาที แล้วร่วมกันร้องเพลง 
“เดินตามรอยเท้าพ่อ” 

๔.  ผู้สอน ให้ผู้เรียน เลือกเมล็ดพันธุ์ ที่เตรียมมา เพื่อเตรียมการเพาะเมล็ด 
๕. ผู้สอนสาธิตการเพาะเมล็ด ด้วยเริ่มจาก การตัดฟองน้ าเป็นชิ้นเล็ก และวางเมล็ดพันธุ์     บน

ฟองน้ า แล้วน าเมล็ดพันธุ์ที่วางบนฟองน้ า มาใส่ในถาดเพาะเมล็ด แล้วเติมน้ าให้ล้น     
ฟองน้ า หมั่นเติมน้ าทุกวันห้ามให้แห้ง 
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๖. เมื่อเมล็ดพันธุ์งอกภายใน  1  สัปดาห์  น าเมล็ดพันธุ์ที่เพาะได้ ใส่ลงขวดและใส่ปุ๋ย  
๗. ติดตามผลการเจริญเติบโตของพืช และดูแลรักษาจนเติบโต เพื่อด าเนินการจ าหน่ายหรือ

แจกต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

๑. กิจกรรมนี้สามารถใช้กับผู้เรียนจ านวนมาก และหากท าได้ ควรจัดในสถานที่ที่สามารถ
ควบคุมแสง เสียง เพื่อสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ ให้ผู้เรียนมีสมาธิในการดูวีดิทัศน์    “ตาม
รอยพระราชา” ฟังและร่วมร้องเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อ” ด้วยส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาสุดมิได้ 

๒. หากมีผู้เรียนร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ในช่วงอภิปราย ผู้สอนอาจใช้วิธีสุ่มถามผู้เรียน ๒-๓ 
คนต่อ ๑ ประเด็นค าถาม แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความเห็นแตกต่างเพิ่มเติมจากที่เพื่อน
ได้น าเสนอไปแล้ว 

๓. ผู้สอนต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการท ากิจกรรม 
๔. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 

 

แนวทำงกำรประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ  
- ใช้วัสดุในการท ากิจกรรมด้วยความประหยัด 

พอเพียง ๒๐% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ
เวลาที่ก าหนด 
- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ 
- เข้าแถวอย่างมีระเบียบชว่งน ากระดาษไปติดทีบ่อร์ด 
- ไม่พูดคุย ส่งเสียงดังระหว่างการท ากิจกรรม 

มีวินัย ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง ไมล่อกเลียนผู้อื่น 
- มุ่งมั่นตั้งใจรักษาค าพูดของตน 

สุจริต ๒๕% 

- ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 
- เอ้ือเฟื้อ แบ่งปันการใช้วสัดุอุปกรณ์ 
- ช่วยจัดเตรียม จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การท ากิจกรรม 

จิตอาสา ๒๕% 

 รวม ๑๐๐% 
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กจิกรรมอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรม 
หนว่ยกจิกรรมที ่๔ 
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- หน้าว่าง - 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๔ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔.๑ 

ชื่อกิจกรรม การแสดงพื้นบ้าน เวลา  ๒ ชั่วโมง 

 
หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมไทยแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมที่มีการรับ
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากขึ้น ท าให้เยาวชนละเลยการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย ไม่ให้ความส าคัญกับการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเหล่านั้น ให้คงอยู่คู่กับ
สังคมไทย จึงจ าเป็นต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเยาวชนให้เกิดความรักและศรัทธาต่อประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงสืบต่อไป โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม “การแสดง
พื้นบ้าน” ที่แสดงถึงความเป็นชุมชน สังคมและท้องถิ่น ท าให้เกิดส านึกรักษ์บ้านเกิด และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแสดงพื้นบ้านในท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านในท้องถิ่น 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านในท้องถิ่น 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์ หรือวีดิทัศน์ เก่ียวกับการแสดงพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น 
https://www.youtube.com/watch?v=5EHMNDEVL0Q&list=RD5EHMNDEVL0Q&s
tart_radio=1&t=50 

2. ภาพการแสดงพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น ๒ ชุด ๆ ละ ๕ ภาพ ชุดหนึ่งตัดเป็นจิ๊กซอว์ใส่ใน
ซอง ๆ ละภาพ จ านวน ๕ ซอง 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD จอและเครื่องเสียง 
4. กระดาษฟลปิชาร์ท พร้อมปากกาเคมี 
5. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนชวนสนทนาและตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบเก่ียวกับการแสดงพื้นบา้นของท้องถิ่น ดังนี ้
๑.๑ การแสดงพื้นบ้านที่ผู้เรียนรู้จักมอีะไรบ้าง 
๑.๒ การแสดงพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นที่ผู้เรียนรู้จักนั้น จัดแสดงในโอกาสอะไรบ้าง หรือมี

วัตถุประสงค์อย่างไร 
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2. ผู้สอนเปิดภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์ หรือวีดิทัศน์ การแสดงพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น แล้วให้
ผู้เรียนช่วยกันตอบว่าการแสดงพื้นบ้านนั้นเป็นของภาคใด 

3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม ๆ ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและตั้งชื่อกลุ่ม 
แล้วส่งตัวแทนจับฉลากซองจิ๊กซอว์ภาพการแสดงพื้นบ้าน กลุ่มละ ๑ ซอง 

4. ให้แต่ละกลุ่มต่อภาพจิ๊กซอว์การแสดงพื้นบ้านจากซองที่จับฉลากได้ กลุ่มใดที่ต่อภาพเสร็จ
และผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  ผู้สอนมอบภาพการแสดงพื้นบ้าน
ภาพเดียวกับที่กลุ่มต่อจิ๊กซอว์เป็นการเฉลยภาพ แล้วให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันหาข้อมูลจาก  
มือถือเก่ียวกับการแสดงพื้นบ้านนั้น ให้เวลารวม ๒๐ นาที 

5. กลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าน าเสนอประกอบภาพการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภาพ
เดียวกับที่กลุ่มต่อจิ๊กซอว์ กลุ่มละ ๕ นาที ในหัวข้อที่ก าหนดดังนี้ 
๕.๑ ชื่อการแสดงพื้นบ้าน  
๕.๒ ท้องถิ่นที่จัด วันหรือช่วงที่จัด จุดมุ่งหมายที่จัด ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป 
๕.๓ รายละเอียดของการแสดง เช่น การแต่งกาย ผู้เกี่ยวข้อง เครื่องมืออุปกรณ์ หรือ

องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ 

๖.๑ เหตุผลที่เราควรอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านไว้ 
๖.๒ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านได้อย่างไร 

7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรปุสิ่งที่ได้เรียนรู ้
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ภาพการแสดงพื้นบ้านที่น ามาประกอบกิจกรรม ควรเป็นภาพการแสดงพื้นบ้านที่เป็นที่รู้จัก
รูปภาพต้องเป็นภาพสี  มีความคมชัด  ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4  เพื่อเวลาน ามาตัด 
เป็นภาพจิ๊กซอว์แล้ว สมาชิกกลุ่มทุกคนจะได้สามารถมีส่วนร่วมในการประกอบภาพ ทั้งนี้ 
การจัดท าภาพจิ๊กซอว์แต่ละภาพควรมีจ านวนชิ้นส่วนเท่า ๆ กัน เพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างกลุ่ม  

2. กิจกรรมนี้สามารถจัดในชั้นเรียน โดยหากมีเวลามากพอ อาจก าหนดงานมอบหมายให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และเตรียมการเพื่อมาแสดงการละเล่นพื้นเมือง 
ในครั้งต่อไป 

3. กรณีจัดเป็นกิจกรรมของสถานศึกษา อาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือจัด
ร่วมกับกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ หรือกิจกรรมในวันส าคัญอ่ืน ๆ เพื่อ
อนุรักษ์สืบสานการแสดงพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. การแสดงพื้นบ้านควรมีความหลากหลาย โดยผู้สอนอาจคัดเลือกมาจากวัฒนธรรมประเพณี
ของแต่ละภาค เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของ
แต่ละท้องถิ่น  
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5. หากผู้เรียนมาจากท้องถิ่นที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมอาจก าหนดให้จัดตาม
ท้องถิ่นของผู้เรียนได้ เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้น าเสนอข้อมูลการละเล่นพื้นบา้นของท้องถิ่นตนได้
อย่างชัดเจนและเกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตนมากข้ึน 

 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ รอบคอบ  
- ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 

พอเพียง       ๒0% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ
เวลาที่ก าหนด 

- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ 
- ไม่พูดคุย ส่งเสียงดังระหว่างการท ากิจกรรม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๔๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง สุจริต ๒๐% 
- ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม 
- มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ 

จิตอาสา     ๒0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๔ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔.๒ 

ชื่อกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้าน เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันความเจริญและการขยายตัวของสังคมเมืองสู่สังคมชนบท ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลง การรับวัฒนธรรมต่างชาติท าให้เยาวชนรุ่นหลังขาดจิตส านึกที่มี
ต่อการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย จึงต้องปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดความรักและศรัทธาต่อประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นให้ด ารงสืบต่อไปโดยเฉพาะศิลปวัฒธรรม “การละเล่นพื้นบ้าน” ที่แสดงถึงความเป็นชุมชน 
สังคมและท้องถิ่น ท าให้เกิดส านึกรักษ์บ้านเกิด และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นพืน้บา้นในท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่น 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการละเลน่พืน้บ้านในท้องถิน่ 

 

สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ 

1. วัสดุอุปกรณ์ตามการละเล่นของแต่ละกลุ่ม เช่น ผ้าถุง เสื้อ หมวก ผ้าขาวม้า เป็นตน้ 
2. เครื่องเสียงและอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ 
3. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัย / คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ / คณะ 
กรรมการชมรมวิชาชีพ เพื่อวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อเรื่อง 
รูปแบบ วัน เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม การรับสมัครกลุ่มผู้เรียนร่วมประกวดการละเล่น
พื้นบ้าน คณะกรรมการตัดสิน คณะวิทยากร คณะท างานและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา 
โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ติดป้ายประกาศ เว็บไซต์ของวิทยาลัย เสียง
ตามสาย เป็นต้น  

3. ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ ประสานงาน เตรียมการตามที่ได้รับมอบหมาย  โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาต่าง ๆ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 
ชมรมวิชาชีพ ในการจัดเตรียมสถานที่ การแต่งกาย อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์  



 แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ในสถานศกึษาอาชวีศึกษา 77 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานและการน าเสนอ การต้อนรับและดูแลประธาน คณะวิทยากร 
กรรมการตัดสินและผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ภายใต้การให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกของ 
ครูที่ปรึกษาชมรม/ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพ/ครูที่สถานศึกษามอบหมาย  
หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๑-๓ จัดนอกเวลา เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้เวลาและอาจต้องมีการ
ประชุมวางแผนเตรียมการหลายครั้ง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์การรับสมัครก็ต้อง
ก าหนดเป็นช่วงเวลาส าหรับการตัดสินใจและการวางแผนเตรียมการของกลุ่มที่สมัครด้วย 

4. ด าเนินกิจกรรม “การละเล่นพื้นบ้าน” ตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนด เริ่มตั้งแต่การกล่าวเปิด
งาน การน าเสนอการละเล่นพื้นบ้านของกลุ่มที่สมัครเข้าประกวด การประกาศผลการตัดสิน
และมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ 

5. ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เรียนทั้งผู้ส าเสนอและผู้ชม โดยครู          
ที่รับผิดชอบ/ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา  

6. คณะวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านแต่ละรูปแบบตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แล้วร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม “การละเล่นพื้นบ้าน” ตามกระบวนการ 
PDCA 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมี
จ านวนสมาชิกเท่ากันในแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการละเล่นพื้นบ้านที่ผู้เรียนจะน าเสนอ โดย
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มต้องมีผู้ท าหน้าที่พิธีกรบรรยายเกี่ยวกับชื่อของการละเล่นพื้นบ้าน 
จ านวนผู้เล่น วิธีการเล่น กติกาและอ่ืน ๆ โดยต้องก าหนดเวลาในการน าเสนอการละเล่น
พื้นบ้านให้ชัดเจน เช่น กลุ่มละ ๑๕ นาที 

2. นอกจากการตัดสินของคณะกรรมการแล้ว ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมอาจ   
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ชมการแสดงโหวตให้คะแนนแก่กลุ่มน าเสนอที่ตนประทับใจมาก
ที่สุดก็ได้ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน 

3. หากมีกลุ่มผู้เรียนสนใจสมัครร่วมประกวดการละเล่นพื้นบ้านจ านวนมาก ไม่สามารถจัด
กิจกรรมและตัดสินให้แล้วเสร็จในเวลา ๒ ชั่วโมง อาจจ าเป็นต้องจับฉลากแบ่งสายการ
ประกวดนอกเวลาแล้วหากลุ่มที่ชนะในแต่ละสายมาน าเสนอประกวดเพื่อตัดสินกลุ่มชนะ  
ในช่วงเวลากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4. กิจกรรมนี้สามารถน าไปจัดในชั้นเรียนได้ โดยผู้สอนอาจจ าเป็นต้องเลือกการละเล่นที่ผู้เรียน
รู้จักและใช้พื้นที่ไม่มาก ท าฉลากให้แต่ละกลุ่มจับเพื่อน าเสนอ ทั้งนี้ ต้องจัดเก็บโต๊ะ เก้าอ้ี
เพื่อให้มีพื้นที่กว้างพอส าหรับการละเล่นโดยไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจเป็นอันตรายขณะกลุ่ม
น าเสนอการละเล่นด้วย 

5. การละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง งูกินหาง รีรีข้าวสาร จ าจี้ ตั้งเต ตี่จับ 
กระโดดเชือก กระด่ายขาเดียว ลิงชิงหลัก ซ่อนหา ม้าก้านกล้วย ชักเย่อ หมากเก็บ ไม้ห่ึง 
โพงพาง เป่ากบ เป็นต้น 
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6. ในระหว่างการน าเสนอกิจกรรม “การละเล่นพื้นบ้าน” ผู้สอนหรือคณะกรรมการจัดกิจกรรม
อาจเพิ่มความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ด้วยการตีกลอง ฉาบ ฉิ่ง ฯลฯ 

 

แนวทางการประเมิน 

1. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ รอบคอบ  
- ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 
- เลือก ใช้/ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์การแสดงที่มี         

ในท้องถิ่น 

พอเพียง       ๓0% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ
เวลาที่ก าหนด 

- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ สมานสามัคคี 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง สุจริต ๑๐% 
- ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม 
- มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ 

จิตอาสา     ๓0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๔ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔.๓ 

ชื่อกิจกรรม ประเพณีไทยในท้องถิ่น เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาสู่สังคมไทยในหมู่
เยาวชน ท าให้เยาวชนรุ่นหลังขาดจิตส านึกที่มีต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทย จึงจ าเป็นต้องปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกให้เยาวชนเกิดความรักและศรัทธาต่อประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติให้ด ารงสืบต่อไป โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีไทยในท้องถิ่น” ที่แสดง
ถึงความเป็นชุมชน สังคมและท้องถิ่น ท าให้เกิดส านึกรักษ์บ้านเกิดและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประเพณีไทยในท้องถิ่น 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณคา่ของประเพณีไทยในท้องถิ่น 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์และสืบสานประเพณไีทยในท้องถิน่ 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. วัสดุอุปกรณ์ตามการละเล่นของแต่ละกลุ่มเพื่อแสดง 
2. วีดิทัศน์ เก่ียวกับประเพณีไทยในท้องถิ่น

https://www.youtube.com/watch?v=8fJBFHMwDsk 
3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ 
4. เครื่องเสียงและอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ 
5. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัย / คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ / คณะ 
กรรมการชมรมวิชาชีพ เพื่อวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อเรื่อง 
รูปแบบ วัน เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม การรับสมัครกลุ่มผู้เรียนร่วมประกวดประเพณีไทย
ในท้องถิ่น คณะกรรมการตัดสิน คณะวิทยากร คณะท างานและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา 
โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ติดป้ายประกาศ เว็บไซต์ของวิทยาลัย เสียง
ตามสาย เป็นต้น  

3. ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ ประสานงาน เตรียมการตามที่ได้รับมอบหมาย  โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาต่าง ๆ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 
ชมรมวิชาชีพ ในการจัดเตรียมสถานที่ การแต่งกาย อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ล าดับ
ขั้นตอนการด าเนินงานและการน าเสนอ การต้อนรับและดูแลประธาน คณะวิทยากร 
กรรมการตัดสินและผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ภายใต้การให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกของ 
ครูที่ปรึกษาชมรม/ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพ/ครูที่สถานศึกษามอบหมาย  
หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๑-๓ จัดนอกเวลา เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้เวลาและอาจต้องมีการ
ประชุมวางแผนเตรียมการหลายครั้ง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์การรับสมัครก็ต้อง
ก าหนดเป็นช่วงเวลาส าหรับการตัดสินใจและการวางแผนเตรียมการของกลุ่มที่สมัครด้วย 

4. ด าเนินกิจกรรม “ประเพณีไทยในท้องถิ่น” ตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนด เร่ิมตั้งแต่การกล่าว
เปิดงาน การน าเสนอประเพณีไทยในท้องถิ่นของกลุ่มที่สมัครเข้าประกวด การประกาศผล
การตัดสินและมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ 

5. ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เรียนทั้งผู้ส าเสนอและผู้ชม โดยครูที่
รับผิดชอบ/ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา  

6. คณะวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีไทยในท้องถิ่นแต่ละรูปแบบตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน แล้วร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม “ประเพณีไทยในท้องถิ่น” ตาม
กระบวนการ PDCA 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมี
จ านวนสมาชิกเท่ากันในแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับประเพณีไทยในท้องถิ่นที่ผู้เรียนจะน าเสนอ 
โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มต้องมีผู้ท าหน้าที่พิธีกรบรรยายเกี่ยวกับชื่อของประเพณีไทย 
ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในประเพณีนั้นและอ่ืน ๆ โดยต้องก าหนดเวลาในการ
น าเสนอประเพณีไทยในท้องถิ่นให้ชัดเจน เช่น กลุ่มละ ๑๕ นาที 

2. นอกจากการตัดสินของคณะกรรมการแล้ว ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมอาจ   
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ชมการแสดงโหวตให้คะแนนแก่กลุ่มน าเสนอที่ตนประทับใจมาก
ที่สุดก็ได้ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน 

3. หากมีกลุ่มผู้เรียนสนใจสมัครร่วมประกวดประเพณีไทยในท้องถิ่นจ านวนมาก ไม่สามารถจัด
กิจกรรมและตัดสินให้แล้วเสร็จในเวลา ๒ ชั่วโมง อาจจ าเป็นต้องจับฉลากแบ่งสายการ
ประกวดนอกเวลาแล้วหากลุ่มที่ชนะในแต่ละสายมาน าเสนอเพื่อตัดสินกลุ่มชนะในช่วงเวลา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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4. กิจกรรมนี้สามารถน าไปจัดในชั้นเรียนได้ โดยผู้สอนอาจจ าเป็นต้องเลือกประเพณีไทย      
ในท้องถิ่นที่ผู้เรียนรู้จักและใช้พื้นที่ไม่มาก ท าฉลากให้แต่ละกลุ่มจับเพื่อน าเสนอ ทั้งนี้ ต้อง
จัดเก็บโต๊ะ เก้าอ้ีเพื่อให้มีพื้นที่กว้างพอส าหรับการน าเสนอโดยไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจเป็น
อันตรายขณะกลุ่มน าเสนอด้วย 

5. ประเพณีไทยในท้องถิ่นที่น าเสนอ นอกจากในท้องถิ่นของภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา
แล้ว อาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มาจากภาคอ่ืน ๆ น าเสนอประเพณีไทยของท้องถิ่นในภาค
ตนเองได้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

6. ในระหว่างการน าเสนอกิจกรรม “ประเพณีไทยในท้องถิ่น” ผู้สอนหรือคณะกรรมการจัด
กิจกรรมอาจเพิ่มความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ด้วยเสียงดนตรี ฯลฯ 
 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 
 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ รอบคอบ  
- ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 
- เลือก ใช้/ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์การแสดงที่มี         

ในท้องถิ่น 

พอเพียง ๕0% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ
เวลาที่ก าหนด 

- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ สมานสามัคคี 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๒๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง สุจริต ๑๐% 
- ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม 
- มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ 

จิตอาสา     ๒0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๔ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔.๔ 

ชื่อกิจกรรม สวย-หล่อแบบไทย แต่งกายตามถิ่น เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
 

หลักการและเหตุผล 

การใช้ชีวิตในสังคมเมืองปัจจุบันต้องการเคร่ืองแต่งกายที่มีความคล่องตัว ประกอบกับการรับเอา
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา ท าให้คนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มสังคมวัยรุ่นนิยมแต่งกายตามแฟชั่น
ตามสังคมนิยม หรือเลียนแบบดารานักร้องที่ตนชื่นชอบ ในขณะเดียวกันก็มองว่าการแต่งกายแบบไทย ๆ 
นั้นล้าสมัย ท าให้เกิดการละเลยต่อวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ทั้งด้านการแต่งกายและกริยาวาจา จึง
จ าเป็นต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้เกิดความรักและศรัทธาต่อวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
และของท้องถิ่น โดยเร่ิมจาก “การแต่งกายแบบไทย” และการแสดงออกซึ่งกริยาวาจาที่แสดงถึงความ
เป็นชุมชน สังคมและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดส านึกรักษ์บ้านเกิดและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์    

ของท้องถิ่น 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์และสืบสานการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. วีดิทัศน์ เกี่ยวกับการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ถูกระเบียบ และการแต่งกายของ
เยาวชนหญิงที่นุ่งสั้น รัดรูป และเยาวชนชายที่แต่งตัวและแสดงกริยามารยาทไม่สุภาพ 

๒. วีดิทัศน์ เก่ียวกับการแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ การแต่งกายและ
พฤติกรรมของเยาวชนที่สุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ 
https://www.youtube.com/watch?v=oq8mZZEFvzA 

๓. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ 
๔. ภาพนักเรียน/นักศึกษาชาย-หญิงที่แต่งกายถูกต้องและไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๕. ภาพชาย-หญิงที่แต่งกายเฉพาะถิ่น แต่งชุดสุภาพตามสมัยนิยม และแต่งชุดไม่สุภาพ 
๖. กระดาษฟลปิชาร์ท พร้อมปากกาเคมี 
๗. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนน าสนทนา โดยถามผู้เรียนว่า “การแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษาแบบไหนที่ถูกต้อง” 
(ให้ตอบความรู้สึกของผู้เรียน) ผู้สอนเขียนค าตอบในกระดาษฟลิปชาร์ท 

2. ผู้สอนถามต่อว่า “ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษาในทางลบ และ
ทางบวกมีอะไรบ้าง” ให้ผู้เรียนร่วมกันตอบ โดยผู้สอนเขียนค าตอบลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 
แยกค าตอบเป็นด้านลบและด้านบวก 

3. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์ เก่ียวกับการแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษาที่ผิดระเบียบและถูกระเบียบ 
แล้วสุ่มถามความคิดเห็นของผู้เรียน ๕-๗ คน ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง 

4. แบ่งผู้เรียนเป็น ๔ กลุ่มตามความสมัครใจ แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเพื่อจับคู่    
ท ากิจกรรมการโต้วาที หลังจากนั้นให้แต่ละคู่จับไม้สั้นไม้ยาว (หรือเป่ายิ้งฉุบ) เพื่อก าหนดให้
เป็นฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน ในการโต้วาที ๒ คู่ ๒ ประเด็น คือ 
คู่ที่ ๑ หัวข้อเร่ือง “แต่งกายถูกระเบียบ เนี๊ยบกว่าแฟชั่น” 
คู่ที่ ๒ หัวข้อเร่ือง “สวย-หล่อแบบไทย ไฉไลกว่าแบบนอก” 

5. ผู้สอนแนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรม ดังนี้  
๕.๑ ให้แต่ละกลุ่มร่วมประชุมเตรียมการโต้วาที โดยเลือกตัวแทนฝ่ายละ ๓ คนเป็นผู้โต้วาที 
๕.๒ ในการโต้วาทีแต่ละคู่ จะให้เวลาลูกทีมฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านน าเสนอได้คนละ ๒ นาที

และให้เวลาหัวหน้าทีมของแต่ละสรุปอีกคนละ ๓ นาที 
๕.๓ แต่ละทีมสามารถน าภาพที่ผู้สอนจัดให้มาประกอบการน าเสนอได้ หรือให้เพื่อนในทีม

ที่ไม่ได้น าเสนอเป็นผู้แสดงประกอบการน าเสนอ 
๕.๔ ผู้เรียนที่เหลือเป็นผู้ชมและร่วมประเมินผลการโต้วาทีด้วยมารยาทที่ดี 

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแข่งขันโต้วาทีและมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ 
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานการแต่งกายที่เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้สามารถได้ทั้งในชั้นเรียน และจัดเป็นกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อกระตุ้นผู้เรียน
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาให้เห็นความส าคัญของการแต่งกายที่ถูกระเบียบและการ
แต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

2. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้สอนต้องควบคุมเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อให้แล้วเสร็จในเวลา    
ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด หากเวลาไม่มากพอ ผู้สอนอาจเลือกท า
กิจกรรมเพียงประเด็นเดียว 
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3. เนื่องจากกิจกรรมโต้วาทีตามที่เสนอแนะ มีผู้ที่ร่วมท าหน้าที่โต้วาทีทีมละ ๓ คน รวม ๔ ทีม 
จ านวน ๑๒ คน ผู้สอนต้องควบคุมดูแลและคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนที่เหลือให้ท าหน้าที่เป็น
ผู้ชมที่ดี ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวางแผนเตรียมการของทีม และอาจ
ก าหนดให้ท าหน้าที่ประเมินทีมโต้วาทีตามแบบประเมินที่ก าหนด 

4. การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมโดยการจับฉลากอาจมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกลุ่ม หาก
กลุ่มใดมีผู้ เรียนที่พูดเก่งกว่าหลายคนก็มีโอกาสชนะมาก ดังนั้นผู้สอนอาจจ าเป็นต้อง
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า กระตุ้นและให้ก าลังใจกลุ่มที่อ่อนกว่า  
 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ รอบคอบ  
- ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 

พอเพียง ๓0% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ
เวลาที่ก าหนด 

- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ สมานสามัคคี 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง สุจริต ๑๐% 
- ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม 
- มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ 

จิตอาสา     ๓0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๔ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔.๕ 

ชื่อกิจกรรม  ภาษาไทย ภาษาถิ่น เวลา ๒ ชั่วโมง 

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารมีมากมายหลายช่องทาง การน าเสนอและการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศหลายเรื่องหลายช่องทางก็ขาดความระมัดระวังด้านความถูกต้องของกฎเกณฑ์การใช้ภาษา 
ประกอบกับการที่เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนขาดความตระหนักในการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่านหรือเขียน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นสื่อส าคัญในการสื่อสาร
และการเรียนรู้ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างาน 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและภาษาถิ่นที่เป็น

เอกลักษณ์ของชาติ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และช่วยอนุรักษ์สืบสาน

ภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. กระดานไวท์บอร์ดขนาด ๔๐ x ๔๐ ซ.ม. หรือตามความเหมาะสม ๔-๕ แผ่น พร้อมปากกา
เขียนไวท์บอรด์และแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ๕ ชุด 

๒. สื่อจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับค าที่ใช้ในแต่ละภาคโดยแบ่งหมวดหมู่ เช่น ของใช้ ผลไม้ ผัก 
ค าพูดในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

๓. แบบประเมนิผลงานกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. แบ่งผู้เรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามภาค/ตามถิ่นของผู้เรียนที่มีภาษาและศัพท์เฉพาะถิ่น 
2. ผู้สอนเลือกที่ปรึกษาประจ ากลุ่มแต่ละภาคเป็นกรรมการ ภาคละ ๑ คน 
3. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ เก่ียวกับภาษาถิ่นของแต่ละ

ภาค ภายในเวลา ๓๐ นาที แล้วส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คน ออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อแข่งขัน
การน าเสนอภาษาถิ่น 

4. ผู้สอนพูดค าศัพท์ตามภาษาราชการไทยทีละข้อ ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนภาษาถิ่นตามภาค
ลงบนกระดาน และพูดออกเสียงภาษาถิ่นนั้น  
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5. ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มที่ท าหน้าที่กรรมการแต่ละภาคเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง ให้คะแนนข้อละ 
๒ คะแนน โดยแบ่งคะแนนเป็นการเขียนสะกดถูกต้อง ๑ คะแนน และอ่านออกเสียงถูกต้อง 
อีก ๑ คะแนน 

6. เมื่อผู้เรียนตอบครบทุกข้อ ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มที่ท าหน้าที่กรรมการแต่ละภาคสรุปผลการ
แข่งขัน ผู้สอนมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด 

7. ผู้สอนย้ าเน้นความส าคัญของการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย แล้วร่วมกับผู้เรียนสรุปถึงความงดงามของภาษาถิ่นและภาษาไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้สามารถจัดกับผู้เรียนได้ไม่จ ากัดจ านวน โดยแบ่งให้ได้ตามภาคและท้องถิ่น แต่
ผู้สอนต้องเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 

2. กรณีไม่มีผู้ท าหน้าที่ที่ปรึกษาครบทุกภาค ให้เชิญจากบุคคลภายนอกหรือศึกษาอินเทอร์เน็ต 
3. ผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างการท ากิจกรรม ทั้งผู้ที่เป็นตัวแทนกลุ่มเข้า

แข่งขันและสมาชิกที่เป็นกองเชียร์ 
4. ผู้สอนต้องไม่ละเลยการเน้นย้ าความถูกต้องของการเขียนสะกดค าและการอ่านออกเสียง    

ที่ถูกต้อง รวมทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดี 
 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ รอบคอบ  
- ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 

พอเพียง ๒0% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ
เวลาที่ก าหนด 

- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ สมานสามัคคี 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง สุจริต ๒๐% 
- ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม 
- มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ 

จิตอาสา     ๓0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๔ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔.๖ 

ชื่อกิจกรรม  หัตถศิลป์ ท้องถิ่นเรา เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการใช้ชีวิตในสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้รับวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้เยาวชนรุ่นหลังขาดจิตส านึกที่มีต่อวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย จึงต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ให้เกิดความรักและศรัทธาต่อประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงสืบต่อไปโดยเฉพาะศิลปวัฒธรรม “หัตถศิลป์ท้องถิ่น
เรา”ที่แสดงถึงความเป็นชุมชน สังคม และท้องถิ่น ท าให้เกิดส านึกรักษ์บ้านเกิด และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม 

 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถกรรม จิตรกรรม  ปฏิมากรรมที่ เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของหัตถกรรม จิตรกรรม ปฏิมากรรม  
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรม จิตรกรรม        
ปฏิมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. วีดิทัศน์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ        
ในรัชกาลที่ ๙ https://www.youtube.com/watch?v=ebT4ZijH5do 

2. รูปภาพหัตถศิลป์ในท้องถิ่น และหรือตัวอย่างของจริงงานหัตถกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ 
4. วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในงานหัตถศิลป์ ๓ ด้าน คือ ด้านหัตถกรรม                 

ด้านจิตรกรรม และด้านปฏิมากรรม 
5. แบบประเมินผลงานและแบบสังเกตพฤติกรรม 

 

  



88                                                                  แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์  เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ให้ผู้เรียนชม จากนั้นชวนผู้เรียนสนทนาเพื่อให้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของหัตถศิลป์ในท้องถิ่น ที่ควรภูมิใจและควรสืบสานอนุรักษ์ไว้ โดย
ตั้งค าถามว่า  
๑.๑ นักเรียน/นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 
ที่ทรงส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทย 

๑.๒ ในท้องถิ่นของนักเรียน/นักศึกษามีหัตถศิลป์อะไรบ้าง หัตถ์ศิลป์ของท้องถิ่นตน        
มีจุดเด่นอย่างไร 

2. ผู้สอนแนะน าวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม จิตรกรรมและปฏิมากรรม พร้อม
รูปภาพหัตถศิลป์และหรือตัวอย่างของจริงทั้ง ๓ ด้าน โดยจัดพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ ๓ 
ฐาน คือ ฐานหัตถกรรม ฐานจิตรกรรม และฐานปฏมิากรรม 

3. แบ่งผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนเข้าศึกษาเรียนรู้และหัดท างานหัตถศิลป์จาก
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละฐานการเรียนรู้ ฐานละ ๓๐ นาที 

4. เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ครบ ๓ ฐานการเรียนรู้แล้ว ให้เขียนชื่อที่ผลงานและน ามาจัดแสดงบน
โต๊ะที่ผู้สอนเตรียมไว้หน้าชั้นเรียน โดยแยกเป็น ๓ กลุ่ม ตามประเภทของหัตถศิลป์ แล้วให้
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นตัดสินผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน และมอบรางวัลแก่เจ้าของ
ผลงาน 

5. ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนที่เป็นเจ้าของผลงานหัตถศิลป์ ๓-๔ คน ว่า 
๕.๑ นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
๕.๒ นักเรียน/นักศึกษารู้สึกอย่างไรที่ได้ท างานหัตถศิลป์ 

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปอภิปรายถึงความส าคัญของหัตถศิลป์ในท้องถิ่น ความจ าเป็น  
ที่จะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้คงอยู่ และแนวทางที่จะประชาสัมพันธ์หัตถศิลป์
ในท้องถิ่นของตนให้มีชื่อเสียงและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. งานหัตถศิลป์ในแต่ละฐานการเรียนรู้ควรมีความยากง่ายพอ ๆ กัน ผู้เรียนสามารถศึกษา
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมชั้นเรียน     
และคุมเวลาในการหมุนเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละฐานได้ตามที่ก าหนด 
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2. ผู้สอนอาจพิจารณาปรับวิธีการเข้าท ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ โดยให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเข้า
ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพียงฐานการเรียนรู้ฐานใดฐานหนึ่ง เพื่อจะได้มีเวลาในการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติมากข้ึน ได้ผลงานที่สมบูรณ์ข้ึน 

3. กิจกรรมนี้สามารถจัดร่วมกันทั้งสถานศึกษา แต่ต้องเพิ่มฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้มี
หลายฐาน หรือจัดฐานการเรียนรู้ตามชนิดของงานหัตถศิลป์ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน   
ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

 

แนวทางการประเมิน 

1. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ รอบคอบ  
- ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 
- ใช้ประโยชน์จากวัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์    

เพิ่มมูลค่า สร้างรายได ้

พอเพียง ๔0% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ
เวลาที่ก าหนด 

- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ สมานสามัคคี 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง สุจริต ๑๐% 
- ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม 
- มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ 

จิตอาสา     ๒0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๔ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔.๗ 

ชื่อกิจกรรม  งามอย่างไทย ยิ้มไหว้ ทักทาย เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ประกอบกับการรับวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้ามามากข้ีน ท าให้เยาวชนรุ่นหลังละเลยต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม 
โดยเฉพาะเรื่องกิริยามารยาทในสังคม และการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อาวุโสและบุคคลอ่ืน จึงต้อง
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเยาวชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนให้มีกิริยามารยาทและ
ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกาลเทศะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์    
ของไทย และช่วยกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิริยามารยาทและการประพฤติปฏิบัติ           
ในสังคมไทยที่ถูกต้อง 

2. เพื่อผู้ให้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนในสังคมอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. รูปภาพหรือวีดิทัศน์ เกี่ยวกับมารยาทไทย การประพฤติปฏิบัติตนในสังคมที่ถูกต้อง และ   
ไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย
https://www.youtube.com/watch?v=TUJcxxvPEWE 

2. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ 
3. แบบประเมินผลงานกลุ่มและแบบสังเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนน ารูปภาพหรือเปิดวีดิทัศน์ เกี่ยวกับมารยาทไทย การประพฤติปฏิบัติตนในสังคม     
ที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีให้ผู้เรียนดู
เพื่อเปรียบเทียบกัน แล้วสุ่มตั้งค าถามผู้เรียน ว่า 
๑.๑ นักเรียน/นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลในรูปภาพหรือ  

วีดิทัศน์ 
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๑.๒ นักเรียน/นักศึกษาเคยประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมบ้างหรือไม่ 
2. แบ่งผู้เรียนเป็น ๔ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและตั้งชื่อกลุ่ม แล้วส่งตัวแทนออกมา 

จับฉลากหัวข้อการฝึกปฏิบัติตนตามมารยาท วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
กลุ่มละหัวข้อ คือ 
กลุ่ม ๑  การไหว้บุคคลต่าง ๆ 
กลุ่ม ๒  การกล่าวทักทาย กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษในโอกาสต่าง ๆ 
กลุ่ม ๓  การเดิน ยืน นั่งในสถานการณ์ต่าง ๆ 
กลุ่ม ๔  มารยาทในโต๊ะอาหาร/การรับประทานอาหาร 

3. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาและฝึกปฏิบัติตามภาพและหรือวีดิทัศน์ ที่ผู้สอนจัดให้ และให้
เตรียมน าเสนอโดยการแสดงบทบาทสมมติ โดยให้มีสมาชิกกลุ่ม ๑ คน ท าหน้าที่บรรยาย 
ส่วนสมาชิกที่เหลือทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติ ให้เวลาในการวางแผน
เตรียมการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ ๓๐ นาที 

4. แต่ละกลุ่มน าเสนอบทบาทสมมติตามหัวข้อที่รับผิดชอบ กลุ่มละ ๑๐ นาที กลุ่มที่ชมการ
แสดงประเมินกลุ่มที่น าเสนอตามแบบประเมิน 

5. หลังจากน าเสนอบทบาทสมมติครบทุกกลุ่มแล้ว ผู้สอนและผู้เรียนสรุปผลการประเมินและ
มอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด 

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการท ากิจกรรม และเน้นย้ าถึงความส าคัญของการ
แสดงกิริยามารยาทและการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกาลเทศะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้ หากจัดในชั้นเรียนและมีเวลามากพอควรให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงเป็นรายบุคคล 
โดยผู้สอนท าฉลากสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้หลายสถานการณ์ ให้ผู้เรียนแต่ละคนออกมา      
จับฉลากแล้วแสดงกิริยามารยาทตามสถานการณ์ที่ตนจับฉลากได้หน้าชั้นเรียน 

2. ผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมระหว่างการศึกษา ฝึกปฏิบัติและเตรียมการของแต่ละกลุ่ม 
เพื่อให้ค าแนะน า และเมื่อสมาชิกกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติ หากมีเร่ืองใดที่ไม่ถูกต้อง 
ผู้สอนต้องแนะน าและปรับแก้ไขทันทีอย่างเป็นกัลยาณมิตร ส่วนเรื่องใดที่สมาชิกกลุ่มท าได้
ถูกต้อง น าเสนอได้ดี ผู้สอนควรชมเชยยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ 

3. หากจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของสถานศึกษาหรือจัดกับผู้เรียนจ านวนมาก ควรเชิญ
วิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์มาบรรยายด้วย 

4. การแสดงบทบาทสมมติในกิจกรรมสถานศึกษา อาจจัดให้มีการประกวดโดยรับสมัครผู้เรียน
เป็นทีม ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอการแสดงเป็นลักษณะละครสั้นภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความรักสามัคคี 
สามารถท างานร่วมกัน ทั้งผู้แสดงและผู้ชมได้ทั้งสาระและความสนุกเพลิดเพลิน จดจ าได้ดี
และได้นาน น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพต่อไป  
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แนวทางการประเมิน 

1. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ รอบคอบ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 
- ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 
- ใช้ประโยชน์จากวัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  

พอเพียง ๓0% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ   
เวลาที่ก าหนด 

- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ สมานสามัคคี 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง สุจริต ๑๐% 
- ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม 
- มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ 

จิตอาสา     ๓0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๔ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๔.๘ 

ชื่อกิจกรรม  อาหารไทยในท้องถิ่น เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

หลักการและเหตุผล 

 ชีวิตในสังคมเมืองที่มีแต่ความรีบเร่ง ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป 
แม้กระทั่งเร่ืองอาหารการกิน คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาท าอาหารรับประทานเอง ซื้ออาหารนอกบ้านที่อาจ
ไม่ได้มีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีพอ และอาจไม่สะอาดตามหลักสุขอนามัย นอกจาก     
จะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว อาหารบางชนิดบางประเภทยังมีราคาแพงด้วย อาหารไทยในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะ
ประกอบจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น หลายอย่างไม่ต้องซื้อหา นอกจากชนิดของอาหารและรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการกินอยู่อย่างวิถีชีวิตพอเพียงและสามารถผลิต
เพื่อจ าหน่ายได้ด้วย การส่งเสริมการท าและรับประทานอาหารไทยในท้องถิ่นจึงเป็นการปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกรักและศรัทธาต่อประเพณีและวัฒนธรรมไทย ที่แสดงถึงความเป็นชุมชน สังคมและท้องถิ่น    
ท าให้เกิดส านึกรักษ์บ้านเกิดและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมที่ดีแนวทางหนึ่ง 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบา้นในท้องถิ่น  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารพื้นบา้นในท้องถิ่น 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของอาหารพื้นบ้านในท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงความเป็นชุมชน สังคมและ

ท้องถิ่น ท าให้เกิดส านึกรักษ์บ้านเกิดและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. รูปภาพหรือวีดิทัศน์ อาหารไทยพื้นบา้นในท้องถิ่นหรือภาคต่าง ๆ 
https://www.youtube.com/watch?v=IvaYZNT5FZM 

2. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่อง LCD และจอ 
3. กระดาษฟลปิชาร์ท พร้อมปากกาเคมีคละสี ๕ ชุด 
4. แบบประเมนิผลงานและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนท าตารางสองช่องตามแนวตั้งบนกระดาษฟลิปชาร์ท แล้วน าสนทนาโดยถามผู้เรียน
เก่ียวกับอาหารว่า “อาหารที่นักเรียน/นักศึกษาทานบ่อยหรือชอบทานคืออะไรบ้าง”  

2. ผู้สอนเขียนชื่ออาหารที่ผู้เรียนตอบในช่องตารางซ้ายมือบนฟลิปชาร์ทด้วยปากกาเคมีสีด า 
หากชื่ออาหารที่ผู้เรียนตอบเป็นอาหารไทยในท้องถิ่น เขียนด้วยปากกาเคมีสีแดง 
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3. ผู้สอนถามผู้เรียนต่อว่า “ที่บ้านนักเรียน/นักศึกษาคนไหนท าอาหารทานเองบ้าง” “อาหาร 
ที่ท าคืออะไร” ผู้สอนเขียนชื่ออาหารนั้นในช่องตารางด้านซ้ายมือบนฟลิปชาร์ทด้วยปากกา
เคมีสีด า หากชื่ออาหารที่ผู้เรียนตอบเป็นอาหารไทยในท้องถิ่น เขียนด้วยปากกาเคมีสีแดง 

4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสังเกตว่า “ท าไมครูเขียนชื่ออาหารบางรายการด้วยปากกาเคมีสีด า และบาง
รายการเขียนด้วยปากกาเคมีสีแดง” เพื่อเป็นการสรุปให้ผู้เรียนเห็นว่าทุกวันนี้เราละเลย
อาหารไทยในท้องถิ่น และท าอาหารทานเองน้อยลง ทั้งที่ปัจจุบันอาหารไทยท าชื่อเสียง    
ในต่างประเทศมากมาย และชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวประเทศไทยก็ชื่นชอบอาหารไทย
มาก 

5. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม เพื่อเล่นเกมแข่งขันทายชื่ออาหารไทยในท้องถิ่น โดยให้
ตัวแทนกลุ่มรับอุปกรณ์ฟลิปชาร์ท พร้อมปากกาเคมี กลุ่มละ ๑ ชุด 

6. ผู้สอนฉายภาพอาหารไทยในท้องถิ่นทีละภาพ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเขียนชื่ออาหาร พร้อม
ระบุด้วยว่าเป็นอาหารในท้องถิ่นของภาคใด รวม ๒๐ ภาพ 

7. เมื่อครบ ๒๐ ภาพแล้ว ให้สมาชิกกลุ่มสลับกันตรวจให้คะแนนตามที่ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันเฉลยทีละภาพ หากตอบชื่ออาหารถูกต้องได้ข้อละ ๑ คะแนน และระบุภาคของ
อาหารนั้นถูกต้องได้อีก ๑ คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดแล้วผู้สอนมอบรางวัลให้แก่กลุ่มที่ได้
คะแนนมากที่สุด 

8. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาอาหารไทยในท้องถิ่นเพิ่มเติมจากภาพหรือวีดิทัศน์ และให้
ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการท าอาหารไทยพื้นเมือง ๒-๓ คน ออกมาเล่าถึงส่วนประกอบ
และวิธีการประกอบอาหารนั้น 

9. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงคุณค่าของอาหารไทยพื้นเมืองในท้องถิ่นและแนวทาง     
การอนุรักษ์อาหารไทยในท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมนี้ หากมีเวลามากพอและสถานที่สะดวก ผู้สอนอาจนัดหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
จัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์มาประกอบอาหารไทยพื้นเมืองและรับประทาน
ด้วยกัน 

2. การส่งเสริมการประกอบอาหารและรับประทานอาหารไทยพื้นเมือง สามารถท าร่วมกับ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม Open 
House ฯลฯ โดยก าหนดให้แผนกวิชาออกร้านอาหารไทยพื้นเมืองประจ าภาคต่าง ๆ 

3. ผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการท างาน การแข่งขันเกมของแต่ละกลุ่ม เพื่อคอยกระตุ้น 
ให้ก าลังใจ และควบคุมให้ทุกคนเคารพกติกาและรักษาเวลา 
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แนวทางการประเมิน 

1. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสอบถาม 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ รอบคอบ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรค์ 
- ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 
- ใช้ประโยชน์จากวัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  

พอเพียง ๓0% 

- ท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมายตามเงื่อนไขและ   
เวลาที่ก าหนด 

- ท ากิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ สมานสามัคคี 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีวินัย ๓๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยตนเอง สุจริต ๑๐% 
- ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม 
- มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ 

จิตอาสา     ๓0% 

 รวม 100% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๕ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ ๕.๑ 

ชื่อกิจกรรม เราท าได้ ใครรู้บ้าง เวลา  ๒ ชั่วโมง 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี         
ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ท าให้เกิดกระแสการวิ่งตามสังคม ปัญหาที่ตามมาคือ ขาดความสมดุล
ในการด าเนินชีวิต รายรับไม่พอกับรายจ่าย เมื่อมีความต้องการเพิ่มมากข้ึนก็ต้องเพิ่มความสามารถในการ
เสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจนเกินความสมดุลในการด าเนินชีวิต ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ อาทิ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ปัญหาสุขภาพร่างกาย 
ขาดการพักผ่อน ความเครียด การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตจะ
สามารถสร้างความสมดุลให้กับชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการสร้างดุลยภาพในการด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผนการ

ด าเนินชีวิต 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

๑. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมฐานที่ ๑ “สมดุลชีวิต เราท าได้” ส าหรับกลุ่มผู้เรียน  
กลุ่มละ ๑ ชุด ประกอบด้วย 
๑.๑ ไม้เสียบลูกชิ้น ติดป้าย “เวลา” จ านวน  ๑ ไม้ 
๑.๒ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีแดง “บ้าน” น้ าหนัก ๕, ๑๐, ๒๐ กรัม ขนาดละ ๑ ถุง 
๑.๓ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีแดง “เงิน” น้ าหนัก ๕, ๑๐, ๒๐ กรัม  ขนาดละ ๑ ถุง 
๑.๔ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีแดง “รถ” น้ าหนัก ๕, ๑๐, ๒๐ กรัม  ขนาดละ ๑ ถุง 
๑.๕ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีแดง “ความสะดวก” น้ าหนัก ๕, ๑๐, ๒๐ กรัม  ขนาดละ ๑ ถุง 
๑.๖ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีเขียว “ปัจจัยสี่” น้ าหนัก ๓๐ กรัม  จ านวน   ๑ ถุง 
๑.๗ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีน้ าเงิน “ตัวเรา” น้ าหนัก ๕ กรัม  จ านวน   ๑ ถุง 
๑.๘ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีเหลือง “ความรู้” น้ าหนัก ๑๐, ๑๕ กรัม ขนาดละ ๑ ถุง 
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๑.๙ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีเหลือง “พลก าลัง” น้ าหนัก ๑๐, ๒๐, ๓๐ กรัม   ขนาดละ ๑ ถุง 
๑.๑๐ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีเหลือง “เพียร” น้ าหนัก ๑๐, ๒๐, ๓๐ กรัม  ขนาดละ ๑ ถุง 
๑.๑๑ ถุงใส่ทราย ติดป้ายสีเหลือง “ประหยัด” น้ าหนัก ๕, ๑๐, ๒๐ กรัม    ขนาดละ ๑ ถุง 
๑.๑๒ ขาตั้งแขวนคานสมดุล จ านวน   ๑ ชุด 

๒. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมฐานที่ ๒ “บิงโก ใครรู้บ้าง” ส าหรบัทุกคน ประกอบดว้ย 
๒.๑ แบบสอบถาม “ใครรู้บ้าง” ตามแบบที่ก าหนด ส าหรับผู้เรียนทุกคน 
๒.๒ กระดาษตัดเป็นแผ่นเล็กส าหรับเขียนชื่อผู้เรียนทุกคน ท าเป็นสลาก 
๒.๓ กล่องใส่สลากรายชื่อผู้เรียนทุกคน 

๓. แบบประเมนิผลงานและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

๑. ผู้สอนวางแผน เตรียมการ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรม 
จ านวน ๒ ฐาน ได้แก่ ฐานที่ ๑ “สมดุลชีวิต เราท าได้” และฐานที่ ๒ “บิงโก ใครรู้บ้าง” 
ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมฐานละไม่เกิน ๕๐ นาที พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โจทย์
และเกณฑ์การประเมิน (นอกเวลา) 

๒. แบ่งครึ่งผู้เรียนเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมในฐานที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติ
กิจกรรมในฐานที่ ๒ ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 

๓. เมื่อหมดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที ให้กลุ่มผู้เรียนทั้ง ๒ กลุ่ม สลับการเข้าฐาน 
กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมในฐานที่ ๒ และกลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ ๑ ใช้เวลาปฏิบัติ
กิจกรรม ๕๐ นาที 
ฐานที่ ๑ “สมดุลชีวิต เราท าได้” เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 
๑) ผู้สอนกล่าวต้อนรับ แนะน าฐาน และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของฐาน “สมดุลชีวิต เรา

ท าได้” เพื่อ 
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักธรรม “ทางสายกลาง ความพอเพียง”และน ามา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
- ให้เกิดการเรียนรู้การสร้างความสมดุลย์ระหว่างความต้องการและความสามารถของ

ตนเอง ยิ่งต้องการมากการด าเนินชีวิตก็จะมีความยากล าบากเพิ่มขึ้น 
๒) แบ่งผู้เรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ ๑ ออกเป็น ๔-๕ กลุ่ม ๆ ละ เท่า ๆ กัน 
๓) ให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ท ากิจกรรมสร้างคานสมดุลชีวิต พร้อมตรวจสอบ

รายการและจ านวนให้ครบตามที่ก าหนด 
๔) ผู้สอนชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมและเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง คือ ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสร้าง

ความสมดุลให้กับคาน โดยคานต้องมีความสมดุล ไม่หัก หรือ โค้งงอเกินความพอดี 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามกติกา ดังนี้ 
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- ให้ไม้เสียบลูกชิ้น เป็นคานสมดุล มีความหมายถึง ระยะเวลาของชีวิต 
- ให้แขวนถุงทรายป้ายสีเขียว และถุงทรายป้ายสีแดง ไว้ด้านเดียวกันของคานสมดุล 

โดย สีเขียว คือ ปัจจัยในการด าเนินชีวิต (บังคับต้องแขวน) สีแดง คือ ความต้องการ
ต่าง ๆ ในชีวิตสามารถเลือกขนาดถุงทรายป้ายสีแดงแต่ละอย่างได้เพียง  ๑ ถุง ขนาด
ใดก็ได้ได้ตามที่สมาชิกกลุ่มต้องการ 

- ให้แขวนถุงทรายป้ายสีน้ าเงิน และถุงทรายป้ายสีเหลือง ไว้อีกด้านหนึ่งของของคาน
สมดุล โดย สีน้ าเงิน คือ ตัวเรา (บังคับต้องแขวน) สีเหลือง คือ ศักยภาพของตัวเรา
สามารถเลือกขนาดถุงทรายแต่ละอย่างได้เพียง ๑ ถุงขนาดใดก็ได้ ตามที่สมาชิกกลุ่ม
ต้องการ 

- ให้แขวนถุงทรายสีน้ าเงิน (ตัวเรา) ไว้ปลายคานเวลาด้านใดด้านหนึ่งให้ห่างจากจุด
กึ่งกลางหรือจุดหมุนของคานเวลาตามที่กลุ่มเห็นว่าต้องการมีชีวิตนานเท่าไหร่ 

- ให้แขวนถุงทรายสีเขียว (ปัจจัยสี่) ไว้คานด้านตรงข้ามระยะห่างจากจุดกึ่งกลางหรือ
จุดหมุนของคานโดยให้มีระยะห่างเท่ากับระยะห่างของถุงทรายสีน้ าเงิน (ตัวเรา) 

- ให้แขวนถุงทรายที่เหลือบนคานเวลาแต่ละด้านตามที่ก าหนด โดยห้ามมีระยะห่าง
จากจุดกึ่งกลางหรือจุดหมุนของคานเวลาเกินกว่าจุดแขวนถุงทรายสีเขียว หรือสี   
น้ าเงิน 

- สามารถเลื่อนต าแหน่งการแขวนถุงทรายแต่ละด้านเข้าออกได้ตามคานเวลาแต่ละ
ด้าน เพื่อสร้างความสมดุลให้กับคาน โดยจะแขวนถุงทรายแต่ละด้านไว้จุดเดียวกัน 
หรือกระจายจุดแขวนถุงทรายแต่ละด้านออกตามคานเวลาที่สมาชิกกลุ่มลงความเห็น
ว่าควรแขวนในช่วงเวลาใด  

- เมื่อแขวนถุงทรายบนคานเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คานต้องไม่หัก เอียง หรือ โค้งงอ
เกินความพอดี หากคานเวลาหัก หมายถึง ตัวเราล้มเหลวในการด าเนินชีวิต หากคาน
เอียง หมายถึง ชีวิตขาดความสมดุล และ หากคานโค้งงอเกินความพอดี หมายถึง 
สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง สมบูรณ์ 

- ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวความคิดในการสร้างคานสมดุลชีวิต 
- ให้ผู้เรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ ๑ “สมดุลชีวิต เราท าได้” ลงความเห็นว่ากลุ่มใด

สร้างคานสมดุลชีวิตได้เหมาะสมดีที่สุด และจัดเรียงล าดับทุกกลุ่ม 
- ผู้เรียนส่งวัสดุอุปกรณ์คืนผู้สอนให้ครบตามจ านวนที่ได้รับ 
- ผู้สอนสรุปบทเรียนที่ผู้เรียนได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมสร้างคานสมดุลและชี้แนะ

การน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานที่ ๒ “บิงโก ใครรู้บ้าง” เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 
๑) ผู้สอนกล่าวต้อนรับ แนะน าฐาน และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของฐาน “บิงโก ใครรู้บ้าง” 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ผู้สอนแจกแบบสอบถาม “บิงโก ใครรู้บ้าง” ให้กับผู้เรียนทุกคน ซึ่งในแบบสอบถามนั้น

มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ทั้งหมด ๑๖ ช่อง (ตามแบบที่
ก าหนด) 

๓) ให้ผู้เรียนแต่ละคนอ่านข้อความทั้งหมด แล้วพิจารณาว่าช่องไหน “ตรง” กับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ตนเองรู้บ้าง ให้ท าเครื่องหมาย “วงกลม” ()
ล้อมรอบเลขข้อนั้นไว้ ภายในเวลา ๓ นาที 

๔) ให้ผู้เรียนแต่ละคนไปสอบถามเพื่อนทีละคนโดยการ “อ่านข้อความ” ในข้อที่ต้องการ
ถามเพื่อน หากค าตอบตรงกับข้อความที่ถาม “ให้เขียนชื่อเพื่อนคนนั้นใส่ในช่องใต้
ข้อความนั้น” โดยมีกติกาว่า ๑ คนเขียนชื่อได้เพียง ๑ ช่อง ดังนั้นใน ๑๖ ช่อง ต้องมี 
๑๖ ชื่อ ให้สอบถามให้ได้ชื่อมากที่สุดในเวลา ๗ นาที 

๕) เมื่อหมดเวลา ผู้สอนอธิบายวิธีเล่น “บิงโก ใครรู้บ้าง” ดังนี้ 
- ให้ผู้เรียนทุกคนเขียนชื่อตนเองใส่กระดาษ เพื่อท าสลากใส่ไว้ในกล่อง 
- เมื่อจับสลากได้ชื่อของใคร ให้ทุกคนดูว่าในแบบสอบถามของตนเองมีชื่อของเพื่อน

คนนั้นหรือไม่ หากมีให้ท าเครื่องหมาย “กากบาท” ในช่องนั้น 
- ใครมีชื่อเพื่อเรียงกันครบ ๔ ช่อง ตามแนวนอน แนวทแยง แนวขวาง สี่มุมนอก หรือ 

สี่ช่องในสุดก่อน ตามลักษณะการเล่น “บิงโก” จะถือว่าเป็นผู้ชนะ 
๖) ในขณะจับสลากได้ชื่อของใคร ให้คนนั้นเลือกช่องที่ตนอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้หรือ

สะท้อนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ  โดยผู้สอนชวนคนอ่ืน ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นในข้อ
นั้น ๆ เพิ่มเติม และสรุปแต่ละข้อให้กระจ่างด้วย จนครบทั้ง ๑๖ ข้อ 

๗) ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมที่ท า ดังนี้ 
- รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกถามค าถาม 
- เรียนรู้/รับรู้เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากที่ใด 
- ข้อมูลที่เคยรับรู้มากับวันนี้ เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับใครในสังคมบ้าง เพราะเหตุใด 
- ผู้เรียนจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ ๑ “สมดุลชีวิต เราท าได้” 
๑.๑ ผู้สอนควรท าการทดลองปฏิบัติกิจกรรมก่อน 
๑.๒ ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมได้ แต่ไม่ควร

ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
๑.๓ การแบ่งจ านวนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ควรพิจารณาให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีบทบาทใน

การปฏิบัติกิจกรรมสร้างคานสมดุลชีวิต 
๑.๔ ควรมีวัสดุอุปกรณ์ส ารองไว้บางรายการส าหรับการปฏิบัติกิจรรมของกลุ่มต่อไป 
๑.๕ แจกอุปกรณ์ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเพียงครั้งเดียว หากท าช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งาน

ต่อได้ถือว่า กลุ่มนั้นวางแผนปฏิบัติงานผิดพลาดจนเกิดล้มเหลวในการปฏิบัติกิจกรรม 
ให้ตายกลายเป็นวิญญาณ แล้วกระจายสมาชิกไปสิงกับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เหลือ โดยห้ามให้
ความช่วยเหลือ/ความคิดเห็นแก่กลุ่มที่ตนเองไปสิง เพราะเป็นวิญญาณและถือว่า
บริหารชีวิตตัวเองผิดพลาดจนหมดโอกาสที่จะด าเนินชีวิตต่อไปได้ จึงต้องให้ไปเรียนรู้
วิธีบริหารจัดการชีวิตของผู้อ่ืน เพื่อจะได้น าความรู้ แนวความคิดไปใช้กับชีวิตตัวเอง  

๑.๖ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะต้องออกมารายงานสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเอง และสิ่งที่ได้เรียนรู้
วิธีการจากคนอ่ืน ๆ 

2. การปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ ๒ “ใครรู้บ้าง” 
๒.๑ ควรให้ผู้เรียนแต่ละคนอ่านข้อความด้วยตนเองก่อน เพื่อส ารวจว่าตนเองรับรู้มา

อย่างไร 
๒.๒ ผู้สอนต้องเน้นการพูดคุย/วิเคราะห์ทุกประเด็นส าคัญของกิจกรรม “ใครรู้บ้าง” 

3. หากผู้เรียนมีจ านวนไม่มากสามารถปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดทีละฐาน ถ้าผู้เรียนมีจ านวนมาก
ควรแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 2 ฐาน โดยเพิ่มผู้สอนเป็น 2 คน 

4. ควบคุมเวลาแต่ละฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 50 นาที 
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แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ท ากิจกรรมด้วยหลักความมีเหตุผล ความพอ  

ประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน 
- ปฏิบัติกิจกรรมโดยมีการวางแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
โดยที่ไมท่ าให้ตนเองเดือนร้อน หรือได้รับความ
ยากล าบาก 

พอเพียง  ๔๐ % 

- ท ากิจกรรมตามขั้นตอน และภายในเวลาที่ก าหนด 
- ปฏิบัติกิจกรรมตามค าสัง่ กฎ กติกาโดยเคร่งครัด 

มีวินัย ๓๐ % 

- ท ากิจกรรมด้วยตนเองตามกติกาและเกณฑ์ที่ก าหนด
ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต  
- ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองหรือของกลุ่ม 

สุจริต  ๒๐ % 

- แสดงความคิดเห็นเสริมเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

จิตอาสา  ๑๐ % 

 รวม ๑๐๐ % 
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กิจกรรมฐานที่ ๒ แบบสอบถาม “บิงโก ใครรู้บ้าง” 

๑. หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย พอดี 
มีเหตผุล มภีูมิคุม้กัน
ในตัวที่ด ี

๒. ฉันเช่ือมั่นว่า คนเรา
เกิดมาแค่หนเดียว 
กิน เที่ยวให้คุ้ม 
อยากท าอะไรกร็ีบท า 
“ชีวิตเรา..ใช้ซะ” 

๓. โรบินฮู้ดเป็นฮโีร่
เพราะปล้นคนรวย
เพื่อเอาเงินมาช่วย
คนจน 

๔. การมภีูมิคุม้กันในตัวท่ี
ดี หมายถึง การค านึง 
ถึงเหตุการณ์และผล 
ในปัจจุบันเท่านั้น 

    

๕. ก้อยครอบครัวยากจน 
มีสัมมาคารวะ การ
เรียนไม่ค่อยดีนัก 
แต่งหน้า ท าเล็บ ท า
สีผมตามแฟช่ัน ก้อย
ท าตัวขัดกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเรื่องของ
เกษตรกร หรือ      
ผู้ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร
เท่านั้น 

๗. ฉันคิดว่าสมชาย 
 เป็นพ่อที่ดี อยากให้

ลูกมีอนาคต จึงฝาก
ลูกเข้าเรียนโรงเรียน
ดังโดยใหผู้้ใหญ่
ช่วยเหลือ 

๘. ส้มท างานในวันหยดุ
เพื่อจะซื้อโทรศัพท์ มือ
ถือราคาแพง ถือว่าส้ม
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

๙. เงื่อนไขความรู้ คือ  
รู้วิชาการต่าง ๆ ให้
พอเอารอดได ้ไมต่้อง
ถึงกับต้องน าไป
วางแผนชีวิตหรือน า
ความรู้มาพิจารณา
ให้เช่ือมโยงสัมพันธ ์
ต่อกัน 

๑๐. คณุธรรมประกอบ 
ด้วย ขยัน อดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน 

๑๑. นพ นักเรยีน ม.๖ 
พ่อแม่ร่ ารวย ขับ 
Big Bike มาเรยีน
สม่ าเสมอ มผีลการ
เรียนดี นพท าตัว
ฟุ่มเฟือย 

๑๒. ความรู้ประกอบ ด้วย 
รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง 

    

๑๓. พอประมาณ 
หมายถึง ไม่น้อย
เกินไปจนขัดสน 
และไม่มากเกินไป
จนฟุ่มเฟือยเกิน
ก าลังของตน 

๑๔. ฉันเช่ือว่าจอยเป็น
ผู้น าท่ีสุดยอดเพราะ
ให้เพื่อนลอก
การบ้านเสมอ และ
คอยส่งสัญญาณมือ
ให้เพื่อนทราบ
ระหว่างสอบ 

๑๕. เงื่อนไข ๒ ประการ 
คือ ความรู้ และ
ความสามารถ 

๑๖. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
จากการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้คือ เกิด
ความสมดุล ๓ มิติ 
คือ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้าน
วัตถ ุ
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๕ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ ๕.๒ 

ชื่อกิจกรรม พอเพียง มีวินัย เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาในการใช้ชีวติอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ท าให้เกิดกระแสการวิ่งตามสังคม ปัญหาที่ตามมาคือรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
โดยเฉพาะถ้าไม่มีวินัยในการใช้จ่ายและเก็บออม ก็อาจท าให้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาคดโกง ทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต นับว่า
เป็นสิ่งที่ดีส าหรับการด าเนินชีวิตที่มั่นคงต่อไป 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนแบบพอเพียงอย่างมีวินัย 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนด้วยความมีระเบียบวินัยและพอเพียง 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิต 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมฐานที่ ๑ ส าหรับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ ๑ ชุด  
ประกอบด้วย  
๑.๑ หลอดกาแฟขนาดยาว ห่อละ ๑๐๐ หลอด ๒ ห่อ 
๑.๒ ดินน้ ามัน ๑๐  ก้อน 
๑.๓ เทปใสขนาด ๑ ซม. ๒ ม้วน 
๑.๔ เทปกาวขนาดกว้าง ๑ นิ้ว ม้วนใหญ่ ๑ ม้วน 
๑.๕ กาวน้ า ๑ หลอด 
๑.๖ เชือก ๑  ม้วน 
๑.๗ คูปองมูลค่าตา่ง ๆ ส าหรับใช้แลกวัสดุ  ๑ ชุด 
 (มูลค่าตามก าหนดของผู้สอน)   
๑.๘ รายการแสดงอัตราการแลกเปลีย่นวัสดุ (ใช้วัสด/ุคูปองแลก) ๑  ชุด 
๑.๙ กะละมังพลาสติก (ขนาดพอเหมาะส าหรับทดลองผลงาน) ๑  ใบ 
๑.๑๐ ขวดพลาสติกบรรจุน้ าดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. ๒ ขวด  
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2. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมฐานที่ ๒ “มีวินัย” ส าหรับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ ๑ ชุด  
ประกอบด้วย  
๒.๑ ผ้าผูกตา จ านวนน้อยกว่าสมาชกิแต่ละกลุ่ม ๑ ผืน จ านวน ๔ ชดุ  
๒.๒ ขวดน้ าพลาสติกผูกโยงด้วยเชือกฟาง วางเป็นระยะคู่ขนานกัน ห่างกันประมาณ ๖๐ 

ซม. เพื่อก าหนดให้เป็นเส้นทางเดินที่มีทั้งทางตรงและเลี้ยวซ้าย-ขวา ระยะทางตาม
ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ห้อง รวม ๔ เส้นทาง ที่มีระยะทางและจุดเลี้ยวเท่ากัน 

3. แบบประเมนิผลงานและแบบสงัเกตพฤติกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนวางแผน เตรียมการ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรม     
จ านวน ๒ ฐาน ได้แก่ ฐานที่ ๑ “พอเพียง ของเที่ยงแท้” และฐานที่ ๒ “มีวินัย ใจมั่นคง”     
ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมฐานละไม่เกิน ๕๐ นาที พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โจทย์     
และเกณฑ์การประเมิน (นอกเวลา) 

2. แบ่งผู้เรียนเป็น ๘ กลุ่ม ๆ ละ ๙-๑๐ คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและตั้งชื่อกลุ่ม ให้     
กลุ่มที่ ๑-๔ ปฏิบัติกิจกรรมในฐานที่ ๑ และกลุ่มที่ ๕-๘ ปฏิบัติกิจกรรมในฐานที่ ๒ ใช้เวลา                
ปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 

3. เมื่อหมดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที ให้กลุ่มผู้เรียน สลับการเข้าฐาน กลุ่มที่ ๑-๔    
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานที่ ๒ และกลุ่มที่ ๕-๘ ปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ ๑ ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม    
๕๐ นาที 

ฐานที่ ๑ “พอเพียง ของเที่ยงแท้” เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 
1) ผู้สอนกล่าวต้อนรับ แนะน าฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของฐาน “พอเพียง ของ

เที่ยงแท้” เพื่อให้ปฏิบัติตนตามหลักพอเพียง 
2) ให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ท ากิจกรรมสร้าง “แพมิตรภาพ” พร้อมตรวจสอบ

รายการและจ านวนให้ครบตามที่ก าหนด 
3) ผู้สอนชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมและเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง คือ ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสร้าง 

“แพ” ที่สามารถรับน้ าหนักขวดบรรจุน้ าดื่มขนาด ๖๐๐ มล. จ านวน ๒ ขวด ได้นาน
อย่างน้อย ๑๐ วินาที โดยที่แพต้องมีขนาดที่บรรทุกขวดน้ าได้ ๑-๒ ขวด ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตามกติกา ดังนี้ 
-  ให้สร้างแพจากอุปกรณ์ที่จัดให้เท่านั้น หรือ ขอแลกวัสดุโดยใช้วัสดุที่ไม่ต้องการใช้    

หรือคูปองมูลค่าต่าง ๆ ตามที่แจกให้มาแลกวัสดุที่ต้องการ ตามรายการอัตราการ  
แลกเปลี่ยนวัสดุที่ก าหนด 

- แพที่สร้างจะต้องสามารถลอยน้ าได้ โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงอ่ืน  ๆ ห้ามยึดติดกับ  
คนหรือสิ่งอ่ืน เช่น ผนัง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
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- เมื่อหมดเวลา ให้ทุกกลุ่มหยุดปฏิบัติกิจกรรม แล้วเคลื่อนย้าย “แพ” ของกลุ่มมา
ทดลองลอยน้ าในกะละมังที่ผู้สอนเตรียมไว้ ทดลองลอยน้ าโดยแพเปล่า และเพิ่ม
ภาระบรรทุกขวดน้ าจ านวน ๑ ขวด และ ๒ ขวดตามล าดับ จับเวลาในการลอยน้ า
หรือช่วยกันนับ ๑-๑๐ วินาที ต่อการทดลองลอยในแต่ละคร้ังตามที่ก าหนด 

4) ให้หัวหน้ากลุ่มและตัวแทนแต่ละกลุ่ม ผลัดกันออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม ดังนี้ 
- แสดงจ านวนของวัสดุที่ใช้ในการสร้างแพและวัสดุที่เหลือ 
- อธิบายแนวคิด การออกแบบแพของตนเองให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ             

มอบหมายโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตัดสินผลงานตามกติกาที่ก าหนดและมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ

โดยเพิ่มรางวัลพิเศษให้แก่กลุ่มที่ใช้คูปองแลกน้อยที่สุด ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุด
และได้ผลงานที่ดี 

6) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในการท ากิจกรรม
ตามหลักพอเพียง 

 

ฐานที่ ๒ “มีวินัย ใจมั่นคง” เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 
1) ผู้สอนกล่าวต้อนรับ แนะน าฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของฐาน “มีวินัย ใจมั่นคง” 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนอย่างมีวินัย  
2) ให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์การท ากิจกรรมเกม “หัวบอด ท้ายใบ้” 
3) ผู้สอนชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมและเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเข้าแถว

ตอนเรียงหนึ่งเรียงล าดับตามความสูงจากน้อยไปหามาก เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
- ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนใช้ผ้าปิดตาของตน ยกเว้นคนสุดท้าย ไม่ต้องปิดตา 
-  ก าหนดให้สมาชิกคนแรกที่เป็นหัวแถวเป็นคนตาบอด คนสุดท้ายให้เป็นคนใบ้ ส่วน

คนอ่ืน ๆ ที่เหลือตั้งแต่คนที่สองจนถึงคนรองสุดท้ายเป็นคนตาบอดและเป็นคนใบ้ 
-  แต่ละกลุ่มจะต้องเดินไปตามเส้นทางที่ก าหนดกลุ่มละเส้นทาง จนถึง เป้าหมาย      

ทั้งกลุ่ม โดยห้ามสื่อสารกันด้วยการพูด 
-  เวลาในการปรึกษาหารือกันในกลุ่มเพื่อวางแผนและทดลอง ๕ นาที ก่อนเริ่ม    

กิจกรรม 
-  กลุ่มที่เดินถึงเป้าหมายก่อน โดยไม่ท าขวดล้ม หรือล้มน้อยที่สุดเป็นกลุ่มที่ชนะ    

การเล่นเกม 
4) สมาชิกแต่ละกลุ่มเข้าประจ าที่ที่จุดเร่ิมต้นของเส้นทางเดินของกลุ่ม เตรียมความพร้อม 

โดยยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง ทุกคนผูกผ้าปิดตายกเว้นคนสุดท้ายของกลุ่ม 
5) ผู้สอนสั่งเร่ิมกิจกรรมพร้อมกัน และคอยติดตามสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม 

ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
6) เมื่อมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเดินถึงเป้าหมายเป็นกลุ่มแรก หรือหมดเวลาที่ก าหนดแล้วผู้สอน 

ให้สัญญาณหยุดการท ากิจกรรมทุกกลุ่มเพื่อตัดสินและมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ 
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7) ผู้สอนให้ตัวแทนกลุ่มที่ชนะน าเสนอถึงกลยุทธ์ของความส าเร็จ ให้ตัวแทนกลุ่มที่ 
ไม่ประสบความส าเร็จมาเล่าสภาพปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ 

8) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
9) ผู้สอนสรุปภาพรวมที่ได้จากการสังเกตผู้เรียนระหว่างการท ากิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม 

จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน ควรเป็นห้องโล่ง พื้นสะอาด สมาชิกแต่ละกลุ่มสามารถนั่งกับ
พื้นเพื่อท ากิจกรรมได้ โดยจะต้องแยกห้องส าหรับจัดฐานกิจกรรมคนละห้อง 

2. กิจกรรมนี้สามารถใช้ได้กับผู้เรียนจ านวนมาก แต่สมาชิกต่อกลุ่มไม่ควรมากเกินไปเพื่อให้
ผู้เรียนแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างทั่วถึง 

3. การจัดกิจกรรมกับผู้เรียนจ านวนมาก หากมีพื้นที่กว้างงขวางและมีผู้สอนมีจ านวนมากพอ 
อาจจัดดังนี้ 
๓.๑ จัดเป็น ๒ ฐาน โดยเพิ่มจ านวนกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๙-๑๐ คน ให้มากขึ้น เช่น           

จาก ๘ กลุ่ม เป็น ๑๒ กลุ่ม แยกหมุนเวียนเข้าฐาน ๆ ละ ๖ กลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดวัสดุ           
อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมเพิ่ม 

๓.๒ จัดเป็น ๔ ฐาน คือ ฐานที่  ๑ พอเพียง ของเที่ยงแท้ ฐานที่  ๒ มีวินัย ใจมั่นคง                      
ฐานที่ ๓ สุจริต มิตรในตน และฐานที่ ๔ จิตอาสา พาใจสบาย ฐานละ ๕๐ นาที                     
ซึ่งจะต้องมีเวลาส าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม                      
ทุกฐาน รวม ๔ ชั่วโมง หรือจะปรับลดเวลา ปรับลดฐานได้ตามความเหมาะสม 

๓.๓ ผู้สอนต้องควบคุมก ากับเวลาในการท ากิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
๓.๔ ผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานของแต่ละกลุ่มและของสมาชิกกลุ่ม เพื่อ

เชื่อมโยงสู่การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงภูมิคุม้กันด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความปลอดภัย ความรัก สามัคคี 
- ปฏิบัติกิจกรรมโดยมีการวางแผน 

พอเพียง  ๔๐% 

- ปฏิบัติตามค าสัง่ กฎ กติกาโดยเคร่งครัด 
- ปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ความเป็นผู้น า 

ผู้ตาม 
- ปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จในเวลาทีก่ าหนด 

มีวินัย ๔๐% 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามกฎ กติกาดว้ยความซื่อสัตย์ เชน่  
ผูกผ้าปดิตามิดชิด ไม่แอบดูทาง ไม่พูด 

- ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองหรือกลุ่ม 

สุจริต ๑๐% 

- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

- ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 

จิตอาสา ๑๐% 

 รวม ๑๐๐% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๕ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ ๕.๓ 

ชื่อกิจกรรม  สุจริต จิตอาสา เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาในการใช้ชีวติอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดกระแสการวิ่งตามสังคม ปัญหาที่ตามมาคือรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย หากไม่ยึดมั่น
ในหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต ก็อาจท าให้มีปัญหาเรื่องหนี้สิน 
หรือทุจริตคอรัปชั่นตามมาได้ ดังนั้นการน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสาที่
จะช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีส าหรับการด าเนินชีวิตที่มีความสุขและมั่นคง 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. อธิบายความส าคัญ และหลักการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี  
จิตอาสา 

๒. วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 
๓. ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างสุจริต และมีจิตอาสา 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

1. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมฐานที่ 1 “สุจริต มิตรในตน” ส าหรับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ ๑ ชุด 
ประกอบด้วย  
๑.๑ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หรือ แผ่นกระดาษลงั จ านวน  ๒-๓  แผ่น/กลุ่ม 
๑.๒ เชือก หรือ เทปกาวผ้า ส าหรับท าเส้นเร่ิมต้นและเส้นชัย จ านวน ๑ ม้วน 

2. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมฐานที่  2 “จิตอาสา พาใจสบาย” ส าหรับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ   
๑ ชุด ประกอบด้วย  
๒.๑ กระดาษเขียนค าถาม ขย ากระดาษเป็นลูกบอลกลม ๆ จ านวน ๕-1๐ แผ่น 

(ค าถามเก่ียวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม  
หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

๒.๒ ค าเฉลยค าตอบแต่ละค าถาม จ านวน ๑ ชุด 
(จัดท าเปน็ไฟล์น าเสนอคอมพิวเตอร์   
หรือฟลิปชาร์ททลีะค าถาม) 
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๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ พร้อมจอรับภาพ จ านวน ๑ ชุด 
(ถ้าใช้เป็นไฟลน์ าเสนอคอมพิวเตอร์) 

๒.๔ ขาตั้งฟลปิชาร์ท (ถ้าใช้การน าเสนอด้วยฟลิปชาร์ท) จ านวน ๑ ชุด 
๒.๕ เพลงประกอบการด าเนินกิจกรรมส่งลูกบอลไฟ 

(ควรเป็นเพลงที่มีจงัหวะสนุกสนาน ตามยุคสมยั  
เหมาะสมกับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม)  

๒.๖ นกหวีด (ถ้ามี) จ านวน   ๑  ตัว 
3. แบบประเมนิผลงานและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนวางแผน เตรียมการ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรม 
จ านวน ๒ ฐาน ได้แก่ ฐานที่ ๑ “สุจริต มิตรในตน” และฐานที่ ๒ “จิตอาสา พาใจสบาย” 
ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมฐานละไม่เกิน ๕๐ นาที พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โจทย์
และเกณฑ์การประเมิน (นอกเวลา) 

2. แบ่งผู้เรียนเป็น ๘ กลุ่ม ๆ ละ ๙-๑๐ คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและตั้งชื่อกลุ่ม ให้
กลุ่มที่ ๑-๔ ปฏิบัติกิจกรรมในฐานที่ ๑ และกลุ่มที่ ๕-๘ ปฏิบัติกิจกรรมในฐานที่ ๒ ใช้เวลา
ปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 

3. เมื่อหมดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที ให้กลุ่มผู้เรียน สลับการเข้าฐาน กลุ่มที่ ๑-๔  
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานที่ ๒ และกลุ่มที่ ๕-๘ ปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ ๑ ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม 
๕๐ นาที 

ฐานที่ ๑ “สุจริต มิตรในตน” เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 
1) ผู้สอนกล่าวต้อนรับ แนะน าฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของฐานของฐาน “สุจริต        

มิตรในตน” เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สามัคคี รท างานเป็นทีม 
2) ให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์การเล่นเกม “แม่น้ าพิษ” พร้อมตรวจสอบรายการ        

และจ านวนให้ครบตามที่ก าหนด 
3) ผู้สอนชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมและเงื่อนไขการเล่นเกม “แม่น้ าพิษ” ภายในระยะ                       

เวลาที่ก าหนด ตามกติกา ดังนี้ 
-  ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มยืนร่วมกันบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือแผ่นลังกระดาษที่แจกให้ 

ซึ่งสมมติให้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือแผ่นลังกระดาษคือ แพที่ลอยอยู่บน “แม่น้ า   
พิษ” 

-  ห้ามไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้เล่นในทีมสัมผัสพื้นซึ่งถือว่าเป็น “แม่น้ าพิษ” 
- ให้แต่ละกลุ่มแข่งขันกัน โดยพยายามพาสมาชิกในกลุ่มทุกคนเคลื่อนที่ข้ามแม่น้ าพิษ

ไปถึงอีกฝั่ง (ระยะทางจากจุดเร่ิมต้นถึงเส้นชัย ประมาณ ๖-๑๐ เมตร)  ภายในเวลา
ที่ก าหนด (๕-๑๐ นาที)  โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หรือแผ่นกระดาษลังเป็นแพ 
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-  ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสมาชิกในกลุ่มสัมผัส “แม่น้ าพิษ” ให้ถือว่ากลุ่มนั้น   
ต้องออกจากการแข่งขัน (หรือ ให้กลับไปเร่ิมที่จุดเร่ิมต้นใหม่) 

- ให้เวลาวางแผนก่อนเร่ิมเล่นเกม ๑๐ นาที 
-  กลุ่มใดสามารถข้าม “แม่น้ าพิษ” ไปยังเส้นชัยอีกฝั่งหนึ่งได้โดยไม่มีสมาชิกในกลุ่ม   

คนใดท าผิดกติกาที่ก าหนดได้เป็นกลุ่มแรกเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 
4)  ให้หัวหน้ากลุ่มและตัวแทนแต่ละกลุ่มที่ชนะการเล่นเกม ออกมาน าเสนอกลยุทธ์ของ                    

 กลุ่มที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ชนะการเล่นเกม “แม่น้ าพิษ” 
5) ผู้เรียนร่วมกันสรุปอภิปรายความรู้ ประสบการณ์ ตามหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ที่                      

ได้รับจากการเล่มเกม “แม่น้ าพิษ” 
6) ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้จากการสังเกตระหว่างการท า                     

กิจกรรม ได้แก่ ความเป็นระเบียบ มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคี การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

ฐานที่ ๒ “จิตอาสา พาใจสบาย” เวลาปฏิบัติกิจกรรม ๕๐ นาที 
1) ผู้สอนกล่าวต้อนรับ แนะน าฐานและวัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ “จิตอาสา พาใจ        

สบาย” เพื่อส่งเสริมความมีวินัย ซื่อสัตย์ การท างานเป็นทีม จิตอาสา 
2) ผู้สอนชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมและเงื่อนไขการเล่นเกม “ลูกบอลไฟ” ดังนี้  

- ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เล่นเกม (ถ้า
จ านวนผู้เรียนไม่มาก อาจจัดที่นั่งให้ทุกคนล้อมเป็นวงกลมมองเห็นหน้ากันทุกคน 
และทุกคนสามารถมองเห็นจอภาพ หรือฟลิปชาร์ทได้อย่างชัดเจนทุกคน หากมี
จ านวนผู้เรียนมากอาจจัดให้นั่งแบบโรงภาพยนตร์หันหน้ามาด้านหน้าห้องเพื่อให้เห็น
จอภาพหรือฟลิปชาร์ททุกคน 

- เมื่อเพลงเปิด ผู้สอนจะส่งลูกบอลไฟที่ท าจากแผ่นกระดาษขย าเป็นลูกบอลกลม ๆ ส่ง
ให้ผู้เรียน ๑ คน ผู้เรียนคนนั้นจะต้องส่งลูกบอลไฟให้ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ต่อ ๆ กันไป 
จนเสียงเพลงหยุดลง (หรือผู้สอนเป่านกหวีด)  

- เมื่อเสียงเพลงหยุด (หรือผู้สอนเป่านกหวีด) ลูกบอลไฟอยู่ที่ผู้เรียนคนใด ผู้เรียนคน
นั้นต้องลุกขึ้นคลี่กระดาษลูกบอลไฟและอ่านข้อค าถามที่เขียนไว้ในลูกบอลไฟดัง ๆ 
ให้ผู้เรียนทุกคนได้ยินชัดเจน แล้วฉีกท าลายกระดาษลูกบอลไฟค าถามนั้นเป็นเศษ
กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วโปรยทิ้งในห้องทันที  

- ผู้สอนจะสอบถามว่ามีผู้เรียนคนอ่ืนที่จะอาสาตอบค าถามนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เรียน   
คนใดอาสาตอบค าถามได้ถูกต้อง ผู้เรียนที่อ่านค าถามจะถูกลงโทษตามที่ผู้สอนก าหนด  

- ผู้สอนสอบถามผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ว่าเป็นค าตอบที่ถูกต้องหรือยัง ถ้ายังไม่ถูก ผู้เรียน  
คนใดอาสาตอบค าถามให้ถูกต้องได้บ้าง     

- ผู้สอนเฉลยค าตอบที่ถูกต้องพร้อมอธิบายประกอบการใช้ไฟล์น าเสนอ  หรือ       
ฟลิปชาร์ทเป็นสื่อประกอบการอธิบายเฉลยค าตอบตามเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้ 
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- ผู้สอนเร่ิมเปิดเพลงพร้อมส่งลูกบอลไฟลูกใหม่ให้ผู้เรียนเพื่อเริ่มการเล่นเกมลูกบอลไฟ
ใหม่อีกครั้ง เมื่อปิดเพลงลูกบอลไฟอยู่ที่ผู้เรียนคนใด ผู้เรียนคนนั้นก็ลุกขึ้นพร้อมคลี่
กระดาษลูกบอลไฟเพื่ออ่านค าถามที่อยู่ในลูกบอลไฟนั้นแล้วฉีกกระดาษค าถามให้
ละเอียดโปรยทิ้งในห้องและให้ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ อาสาตอบค าถาม พร้อมกับการแสดง
ข้อคิดเห็นเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าถามดังกล่าวจากผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ผู้สอนอธิบาย   
ค าเฉลยเพิ่มเติมประกอบการใช้สื่อตามเนื้อหาที่เตรียมไว้ ท าเช่นนี้ซ้ าไปเรื่อย ๆ จน
หมดลูกบอลไฟที่เตรียมเอาไว้ หรือ ภายในเวลาในการเล่นเกมที่ก าหนด จึงสิ้นสุดการ
เล่นเกมลูกบอลไฟ 

๓) ผู้สอนชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมและเงื่อนไขการเล่นเกม “ลูกบอลไฟ” ดังนี้  
-  ให้ผู้เรียนทุกคนจัดที่นั่งกลับเข้าประจ าที่เดิมและนั่งลงให้เป็นที่เรียบร้อยเหมือนก่อน

เร่ิมเล่นเกม (ผู้สอนต้องไม่อธิบายการจัดที่นั่งและการเก็บเศษกระดาษ)        
-  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคน ว่าจะมีผู้เรียนสนใจเก็บท าความสะอาด

กระดาษลูกบอลไฟที่ถูกฉีกท าลายและทิ้งลงพื้นห้องจากการเล่นเกม หรือมีผู้เรียน 
คนใดบ้างให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดที่นั่งกลับคืนสภาพเดิม และมีผู้เรียน  
คนใดบ้างไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ในการจัดที่นั่งและเก็บเศษ
กระดาษ 

๔)   ผู้สอนสรุปบทเรียนจากการเล่นเกมลูกบอลไฟตามหลักจิตอาสา ผู้สอนสุ่มสอบถาม    
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลถึงพฤติกรรมของผู้เรียนที่อาสาตอบค าถามแทนเพื่อนที่เป็น     
ผ่านค าถามจากลูกบอลไฟเพื่อช่วยไม่ให้เพื่อนที่เป็นผู้อ่านค าถามต้องถูกลงโทษและจาก
การสังเกตสภาพห้องภายหลังจากการเล่นเกม สามารถสะท้อนพฤติกรรมความเป็นผู้มี
จิตอาสาของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมนี้ คุณลักษณะของการเป็นผู้มีจิตอาสามีลักษณะ
อย่างไรบ้าง  กระท าโดยต้องบอกให้ท าหรือไม่ ท าไมถึงท า 

๕) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่อง จิตอาสา จากการท า
กิจกรรมในครั้งนี้ 

๖)   ผู้สอนสรุปพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้จากการสังเกตระหว่างการท ากิจกรรม เช่น ความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การท างานเป็นทีม การช่วยเหลือกัน และพฤติกรรมของ
ผู้เรียนหลังท ากิจกรรมเสร็จ เช่น การมีจิตอาสาช่วยเพื่อนตอบค าถาม ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม ช่วยกันเก็บเศษกระดาษ ช่วยกันจัดที่นั่งกลับคืนที่เดิม เป็นต้น  

๗)   ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นสรุปถึงคุณธรรม จริยธรรมในการ
ท างานร่วมกัน ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะเร่ืองจิตอาสา 
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ข้อเสนอแนะ 

1. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน ควรเป็นห้องโล่ง พื้นสะอาด สมาชิกแต่ละกลุ่มสามารถนั่ง  
บนเก้าอ้ีหรือนั่งกับพื้นเพื่อท ากิจกรรมได้ โดยจะต้องแยกห้องส าหรับจัดฐานกิจกรรมฐานละ
ห้อง 

2. กิจกรรมนี้สามารถใช้ได้กับผู้เรียนจ านวนมาก แต่สมาชิกต่อกลุ่มไม่ควรมากเกินไปเพื่อให้
ผู้เรียนแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างทั่วถึง 

3. การจัดกิจกรรมกับผู้เรียนจ านวนมาก หากมีพื้นที่กว้างขวางและมีผู้สอนมีจ านวนมากพอ 
อาจจัดดังนี้ 
๓.1 จัดเป็น ๒ ฐาน โดยเพิ่มจ านวนกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๙-๑๐ คน ให้มากขึ้น เช่น จาก ๘ 

กลุ่ม เป็น ๑๒ กลุ่ม แยกหมุนเวียนเข้าฐาน ๆ ละ ๖ กลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดวัสดุอุปกรณ์   
ในการท ากิจกรรมเพิ่ม 

๓.๒ จัดเป็น ๔ ฐาน คือ ฐานที่ ๑ พอเพียง ของเที่ยงแท้ ฐานที่ ๒ มีวินัย ใจมั่นคง ฐานที่ ๓ 
สุจริต มิตรในตน และฐานที่ ๔ จิตอาสา พาใจสบาย ฐานละ ๕๐ นาที ซึ่งจะต้องมี
เวลาส าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกฐาน รวม ๔ 
ชั่วโมง หรือจะปรับลดเวลา ปรับลดฐานได้ตามความเหมาะสม 

4. ผู้สอนต้องควบคุมก ากับเวลาในการท ากิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
5. กิจกรรมลูกบอลไฟ ข้อค าถามควรเป็นค าถามสั้น หรือมีค าตอบให้เลือก ๒ ตัวเลือก หรือ

ค าถามแบบ “ถูก-ผิด” “ใช่-ไม่ใช่” โดยอาจเป็นค าถามเก่ียวกับความรู้รอบตัวทั่ว ๆ ไป ก็ได้ 
แต่ควรเป็นค าถามเก่ียวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือ ค าถามเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ ๕ ควรมีทั้งค าถามง่ายและยากแล้วแต่ผู้เรียน
จะสุ่มได้ค าถามจากลูกบอลไฟ ตัวอย่าง เช่น  
๕.๑ บอกชื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน 
๕.๒ สัตว์เลือดเย็นออกลูกเป็นตัวหรือเป็นคน 
๕.๓ บอกชื่อสถานที่ที่พระนเรศวรมหาราชท ายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชของพม่า 
๕.๔ พยัญชนะไทยมีกี่ตัว 
๕.๕ บอกค าว่าครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ 
 ฯลฯ 

6. ผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานของแต่ละกลุ่มและของสมาชิกกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยง
หลักคุณธรรมจริยธรรม และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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แนวทางการประเมิน 
๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงภูมิคุม้กันด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความปลอดภัย 
- ปฏิบัติกิจกรรมโดยมีการวางแผน 

พอเพียง  25% 

- ปฏิบัติตามค าสัง่ กฎ กติกาโดยเคร่งครัด 
- ปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
- ปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จในเวลาทีก่ าหนด 

มีวินัย 25% 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามกฎ กติกาดว้ยความซื่อสัตย์  
- ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองหรือกลุ่ม 

สุจริต 20% 

- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

- ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 
- ช่วยจัดเตรียม จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การท ากิจกรรม 

จิตอาสา 3๐% 

 รวม ๑๐๐% 
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หนว่ยกจิกรรมที ่๖ 
กจิกรรมพฒันาตน ชมุชน ทอ้งถิน่ 

และประเทศชาต ิ



118                                                               แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

- หน้าว่าง - 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๖ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 
กิจกรรมที่ ๖.๑ 

ชื่อกิจกรรม  ชุมชนที่รัก เวลา  6 ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งจ าเป็นต้องเร่ิมต้นที่การพัฒนาคนให้รู้จักตนเอง รู้ปัญหา
ของตนเองและชุมชน รู้ทรัพยากร เชื่อว่าตนเองต้องพึ่งตนเองได้ จนน าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง แนวทางที่จะ
พัฒนาจ าเป็นต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับชุมชน พร้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนา เน้นการพึ่งตนเอง โดยสร้างสังคมเอ้ืออาทร พึ่งพา
อาศัยกัน ดังนั้นโครงการชุมชนที่รัก จึงเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน ให้เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและพึ่งตัวเองได้ต่อไป 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียน ผ่านกระบวนการอาสาพัฒนาสู่ชุมชน ท้องถิ่น 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เป็นผู้ใหม้ากกว่าผู้รับ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความอ่อนน้อม เสียสละ อดทน อุทิศตนเพื่อผู้อื่นและมีประสบการณ์

ตรงผ่านกระบวนการท างาน 
 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. วีดิทัศน์ เร่ือง Animal Heroes จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=MHP0ETuMBwE 

๒. กระดานไวท์บอร์ด พร้อมปากกาเขียนไวทบ์อร์ด หรือกระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมปากกาเคมี  
๓. กระดาษ A4 
๔. แบบประเมนิผลงานและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครั้งที่ ๑ กิจกรรมระดมสมอง เขียนและน าเสนอโครงการ (๒ ชั่วโมง) 
๑. ระดมสมอง (Brain storming) ผู้เรียนโดยใช้ค าถามว่า “เมื่อพูดถึงค าว่า “ชุมชน” นักเรียน/

นักศึกษาคิดถึงอะไรบ้าง” (ผู้สอนเขียนทุกค าตอบของผู้เรียน ลงบนกระดาน) 
๒. ผู้เรียนช่วยกันสรุปความหมายของค าว่า “ชุมชน” จากค าตอบและแนวคิดของผู้เรียน  
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๓. ผู้สอนเปิดความหมายของ “ชุมชน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ผู้เรียนอ่าน
พร้อมกัน พร้อมทั้งชมเชยทุกค าตอบที่ผู้เรียนช่วยกันระดมสมองออกมาก่อนหน้านี้ 

๔. ผู้สอนถามต่อว่า  
๔.๑ “ชุมชน” มีความส าคัญกับผู้เรียน หรือไม่/อย่างไร 
๔.๒ ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เราจะมีส่วนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น 

และประเทศชาติอย่างไร  
๕. ผู้สอนเขียนค าตอบ/กิจกรรมที่ผู้เรียนเสนอมาทุกค าตอบลงบนกระดานแล้วสรุปเป็นข้อ ๆ 
๖. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจของตนเองเพื่อร่วมกันเขียนโครงการพัฒนาตน ชุมชน 

ท้องถิ่นและประเทศชาติ (๔๐-๖๐นาที) 
๗. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอ (ไม่เกิน ๑๐ นาที) ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนซักถามและอภิปรายถึง 

ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ 
๘. ผู้สอนร่วมอภิปรายและเสนอแนะ เสนอแนวคิดในการวางแผนและเตรียมการ 
๙. ผู้ เรียนดูวีดิทัศน์ Animal Heroes แล้วผู้สอนอัญเชิญพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ      

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่เกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคม
เพื่อเสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการที่ร่วมกันเขียนไว้) 

 

คร้ังที่ ๒ ปฏิบัติกิจกรรมโครงการ (๒-3  ชั่วโมง) 
๑. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ  พร้อมจดบันทึกและสรุปผล 

การด าเนินกิจกรรม โดยผู้สอนท าหน้าที่นิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า 
๒. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมโครงการและสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 

คร้ังที่ ๓ กิจกรรมถอดบทเรียน (1-2 ชั่วโมง) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันถอดบทเรียนจากการด าเนินกิจกรรม  
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป 

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างท างานมีอะไรบ้าง และได้รับการแก้ไขอย่างไร 
๒.๒ หากในอนาคต ผู้เรียนมีโอกาสได้ท างานในลักษณะเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง จะป้องกัน

ปัญหาและอุปสรรคข้างต้นได้อย่างไรบ้าง 
๒.๓ กิจกรรม “ชุมชนที่รัก” ช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร 
๒.๔ มีแนวทางการส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่ืน ๆ มีโอกาสปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างนิสัยและ

คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีความยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม 
๒. ผู้สอนและชุมชนต้องให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศการปฏิบัติงานของ

ผู้เรียน รวมทั้งให้ก าลังใจแก่สมาชิกกลุ่ม 
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๓. การถอดบทเรียนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการที่จะท าให้การปฏิบัติกิจกรรมมีความสมบูรณ์
และช่วยส่งเสริมพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีให้มีความยั่งยืนต่อไป 

๔. ผู้สอนอาจกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยกลอน ค าคม หรือเกมสั้นๆ ก่อนด าเนินกิจกรรมตามที่
เห็นสมควร 

๕. โครงการแนะน า ตัวอย่างเช่น จิตอาสาพัฒนาสังคม สอนอาชีพ พี่สอนน้อง ศูนย์ซ่อมสร้างฯ 
ลูกเสือบริการ บริการวิชาชีพ คลินิกครอบครัว เป็นต้น 

๖. สถานศึกษาสามารถจัดตั้งชมรมคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์การนักวิชาชีพฯ เพื่อสะดวก
ในการบริหารจัดการ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
จัดท าแผนงาน/โครงการ/ปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้ระดมสมองและน าเสนอกิจกรรม      
ในหน่วยที่ ๖ เรื่อง กิจกรรมเพื่อพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ (คนดี และ     
มีความสุข) 

๗. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 
 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงาน

โครงการ โดยใช้หลักเหตุผล ความเป็นประโยชน์ 
ความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ในเวลาที่ก าหนด 

พอเพียง ๕% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยความรบัผดิชอบจนเกิดผล
ส าเร็จ 

มีวินัย  ๒๐% 

- ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่หวัง
ผลตอบแทน 

สุจริต ๒๐% 

- ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจและ
เสียสละ 

จิตอาสา ๔๐% 

- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตาม
หน้าที่  ที่รับผิดชอบในฐานะผู้น าและผูต้ามที่ดี 

สามัคค ี ๑๕% 

 รวม ๑๐๐% 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยท่ี ๖ 
ชื่อหน่วย  กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 
กิจกรรมที่ ๖.๒ 

ชื่อกิจกรรม  สิ่งที่ฉันเป็น เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 

 

หลักการและเหตุผล 

การเข้าใจตนเอง การยอมรับในข้อดี ข้อเสียของตนเอง เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก จะน าไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะการควบคุมตนเองให้เป็นคนที่มีวินัย สามารถน ามาใช้ในการ     
วางแผนการด าเนินชีวิต การท างาน ได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด บุคลิกภาพ ตามความสามารถของ
ตนเอง นอกจากนั้นการรู้จักและยอมรับตนเอง ยังเป็นส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับจากผู้ อ่ืน มีความ
ไว้วางใจและมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน สังคมก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพื่อให้มีความรู้และเกิดความเข้าใจตนเองในการพัฒนาตนเองดา้นตา่ง ๆ ได้อย่างเปน็ระบบ 
๒. เพื่อฝึกเปิดใจต่อด้านดี ด้านเสียและส ารวจความพร้อมในการพฒันาตนเอง 
๓. เพื่อให้มีทัศนคติที่เปิดกว้างเพื่อเข้าใจธรรมชาติบุคคลและยอมรับผู้อื่น 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

๑. กระดาษ A4 ดินสอ ยางลบ เทา่จ านวนผู้เรียน 
๒. วีดิทัศน์ การรู้จักตนเองและยอมรับตนเอง

https://www.youtube.com/watch?v=ajXPYEShjAw 
๓. คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และจอ 
๔. แบบประเมนิผลงานและแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

๑. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบการยอมรับตนเอง 
๒. ผู้สอนแจกกระดาษ A4 ดินสอและยางลบ ให้ผู้เรียนคนละ ๑ ชุด แล้วให้ผู้เรียนท ากิจกรรม

“สิ่งที่ฉันเป็น” ดังนี้ 
๒.๑ เปรียบเทียบตนเองกับดอกไม้ที่ตนเองชอบ ๑ ชนิด สัตว์ที่ชอบ ๑ ชนิด พร้อมทั้ง    

ให้เหตุผลว่าชอบดอกไม้และสัตว์ชนิดนั้นเพราะอะไร 
๒.๒ ผู้เรียนจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนกัน (เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ตนเองชอบ และเพื่อนชอบ) 
๒.๓ ผู้เรียนส ารวจตนเองว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และมีวิธีการใดที่จะปรับปรุงข้อเสียของ

ตนเอง  
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๒.๔ ให้ผู้เรียนจับคู่กัน (โดยต้องไม่เป็นคู่เดิม) แลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละคนมีข้อดี ข้อเสีย
อย่างไร และมีวิธีการใดที่จะปรับปรุงข้อเสียของตนเอง (เพื่อเรียนรู้ ยอมรับตนเอง   
ทั้งด้านดี ไม่ดี และการปรับปรุงตนเอง และยอมรับในตัวตนของเพื่อน) 

๓. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม “สิ่งที่ฉันเป็น” จากค าตอบและแนวคิด
ของผู้เรียน 

๔. ให้ผู้เรียนดูวีดิทัศน์ จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันถอดบทเรียนจากการด าเนินกิจกรรม  
 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการก าหนดกิจกรรม 
๒. ผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้เรียน รวมทั้งให้ก าลังใจ 
๓. การถอดบทเรียนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการที่จะท าให้การปฏิบัติกิจกรรมมีความสมบูรณ์

และช่วยส่งเสริมพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีให้มีความยั่งยืนต่อไป 
๔. ผู้สอนอาจกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยกลอน ค าคม หรือเกมสั้น ๆ ก่อนด าเนินกิจกรรมตามที่

เห็นสมควร 
๕. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

แนวทางการประเมิน 

๑. ประเมินจากผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยการสังเกตหรือใช้แบบสังเกต 

 

พฤติกรรม หลักคุณธรรมท่ีประเมิน 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานโครงการ 

โดยใช้หลักเหตุผล ความเปน็ประโยชน์ ความคุ้มคา่
และมีความเปน็ไปได้ในเวลาที่ก าหนด 

พอเพียง ๒๐% 

- มุ่งมั่นท ากิจกรรมด้วยความรบัผดิชอบจนเกิดผล
ส าเร็จ 

มีวินัย  ๑๕% 

- ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่หวัง
ผลตอบแทน 

สุจริต ๑๐% 

- ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจและ
เสียสละ 

จิตอาสา ๔๐% 

- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามหน้าที่  
ที่รับผิดชอบในฐานะผู้น าและผูต้ามที่ดี 

สามัคค ี ๑๕% 

 รวม ๑๐๐% 
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ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับความสุขในการด าเนินชีวิต. กรุงเทพฯ 
: ประสุขชัย.  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๕๗). เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ พริ้นติ้ง (ส านักงานใหญ่). 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  (2557).  แนวทางการก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์.  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2557).  แนวทางการจัดสาระการเรียนรู้เร่ือง คุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย ในหลักสูตรอาชีวศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์.  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๕๘). แนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ พริ้นติ้ง 
(ส านักงานใหญ่). 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2560). แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา.
หน่วยศึกษานิเทศก์. กรุงเทพฯ : บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด. 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๖๒). ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒. 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๖๒). ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒. 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. 
(255๗). คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์. 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (ม.ป.ป.). คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา. (2559). แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้
และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา. กรุงเทพฯ. 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (25๕๙). ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) บทสรุป
ผู้บริหาร. นนทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมค่านิยมของ    
คนไทย. กระทรวงศึกษาธิการ. นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญผลกราฟฟิค. 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2560). การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัย กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ. (2553). โครงการประเมินด้านสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศ
ไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 

หอการค้าไทย. (2553).  เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์  
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.  
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ภาคผนวก 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 
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- หน้าว่าง - 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................. 

 

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ.......................................................................................................................... 
 

หลักการและเหตผุล 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ................................................................................................................................................ 
2. .................................................................................................................................,..............  
3. ................................................................................................................................................ 

 

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. เชิงปริมาณ  

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

................................................................................................................................................ 
2. เชิงคุณภาพ   

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

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

งบประมาณที่ใช้  ................................... บาท (........................................)  
 

วิธีด าเนินงาน (ระบุวิธีการ  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน) 
วิธีด าเนินงานมี...........ข้ันตอน  ดังนี ้
๑. ................................................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................................................ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อกิจกรรม 
(ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน  
วัน เดือน ป ีที่ด าเนินการ 
และสถานที่ด าเนินงาน) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ / ภาคเอกชน / ภาคประชาสังคม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ................................................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................................................ 

 

วิธีการติดตามและการประเมินผล 
๑. ................................................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล ....................................................................................................................................... 
โทร  .............................................................  โทรสาร ..............................................................     
E-mail :  ..................................................................................................................................... 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการสอน 
 

 
โครงการสอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 25๕6 
2000-2007   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                   0-2-0 
สถานศึกษา ………………………….....……...….........   ระดับชั้น .................................................... 

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความส าคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม         

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม   

อันดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
และท้องถิ่น 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   
3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

4. ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ     

คนไทย 12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบัติ บันทึกและประเมินผล 
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หน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมง 
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการ 
6 

2 กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี 6 
3 กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 6 
4 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 6 
5 กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 
6 กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 6 
 รวม 36 
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โครงการสอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 
20000-2007   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                   0-2-0 
สถานศึกษา ………………………….....……...….........   ระดับชั้น .................................................... 

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
4. เข้าใจความส าคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม         

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
5. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม   

อันดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
และท้องถิ่น 

6. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ มี วินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
5. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
6. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   
7. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

8. ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ     

คนไทย 12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เปน็ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบัติ บันทึกและประเมินผล 
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หน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมง 
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการ 
6 

2 กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี 6 
3 กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 6 
4 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 6 
5 กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 
6 กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 6 
 รวม 36 
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โครงการสอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 
3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                    0-2-0 
สถานศึกษา ………………………….....……...….........   ระดับชั้น .................................................... 

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความส าคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม        

ธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม 

อันดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   
3. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอย

พระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ 
ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

4. ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ     
คนไทย 12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ  บันทึก 
ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 
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หน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมง 
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการ 
6 

2 กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี 6 
3 กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 6 
4 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 6 
5 กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 
6 กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ 6 
 รวม 36 
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โครงการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 
2000-2007  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                    0-2-0 
20000-2007  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                    0-2-0 
3000-2005  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                    0-2-0 

หน่วยที ่…    ชื่อหน่วย ............................................................................... ....... …… ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. ................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................ 

 

การจัดกิจกรรม 
 

สัปดาห์ที่ … ชื่อกจิกรรม .... 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

1. ....................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 

 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
 

1. ....................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 

 

สัปดาห์ที่ … ชื่อกิจกรรม .... 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

1. ....................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 
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สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 

1. ....................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 
 

  

การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 

1. ................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................ 
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แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
หมายถึง รายละเอียดของ

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผู้สอนก าหนด
ขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า เพื่อน าไป
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุผลตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

ส่วนประกอบของแผน 
การจัดการเรียนรู ้

1. ส่วนประกอบตอนต้น 
ประกอบด้วย ปก ค าน า สารบัญ 
ลักษณะรายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
การวิเคราะห์หลักสูตรและ
ก าหนดการสอน 

2. ส่วนที่เป็นแผนการจัด   

การเรียนรู้ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง 
สาระส าคัญ สมรรถนะประจ าหน่วย
การเรียนรู้ จุดประสงค์  การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ หลักฐาน
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  

3. ส่วนประกอบตอนท้าย 
ประกอบด้วย สื่อใบช่วยสอน         
แบบฝึก แบบทดสอบ เครื่องมือ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
เอกสารอ้างอิง และบันทึก        
หลังการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 รหัส ............... วิชา ......................................... 
 หลักสูตร .......................................................... 
 ประเภทวิชา .................................................... 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

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

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

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

• “ค าน า” เป็นส่วนท่ีมุ่งให้เห็น
ภาพรวมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

• “ค าน า” ควรมีอย่างน้อย 2      
ย่อหน้า คือ 

 

ย่อหน้าที่ 1  
ความเป็นมาของรายวิชา และ

องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรายวิชา
น้ี โดยเน้นท่ีความ ส าคัญของ
รายวิชาในการน าไปใช้ /ประยุกต์ใช้
ในการเรียนรู้หรือการประกอบ
อาชีพ 

 

ย่อหน้าที่ 2  
เป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วม  

ท่ีท าให้แผนการจัดการเรียนรู้นี้ 
ประสบความส าเร็จและความ
คาดหวังของแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีมีต่อการศึกษา 

 

 
 

ค าน า 
 
........................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(ลงช่ือ) .......................................   

(......................................) 
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สารบัญ 
 

เป็นการแสดงรายการเนื้อหา
สาระท่ีบรรจุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยหน่วยการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชา โดยมี
รายละเอียดประกอบในแต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ มีดังต่อไปน้ี 

• ชื่อหน่วย 

• ชื่อเรื่อง 

• สาระส าคัญ 

• สมรรถนะประจ าหน่วย 

• จุดประสงค์การเรียนรู้ 
• สาระการเรียนรู้ 
• กิจกรรมการเรียนรู ้
• สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
• หลักฐานการเรียนรู้ 
• การวัดและประเมินผล 

• เอกสารอ้างอิง 

• บันทึกหลังการสอน 

 

 
 

สารบัญ 
 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
......................................................................... ...... 
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ลักษณะรายวิชา 
 

รายละเอียดรายวิชาประกอบ 
ด้วย จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา  
โดยน ามาจากเอกสารหลักสูตร 

 

• จุดประสงค์รายวิชา เป็น
ข้อความท่ีแสดงจุดมุ่งหมาย
ท่ัวไปของหลักสูตรรายวิชา 
มักจะขึ้นต้นด้วย ค าว่า    
“เพื่อให้...”  
 

• สมรรถนะรายวิชา เป็น
ข้อความท่ีแสดงถึงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังว่าผู้เรียน
จะต้องท าได้หลังจากศึกษา
เรียนรู้หลักสูตรรายวิชา โดย
เน้นถึงความ สามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ   
การคิด การปฏิบัติและทักษะ
กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงน าไปสู่
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

 

• ค าอธิบายรายวิชา เป็น
ข้อความอธิบายเค้าโครง
เนื้อหาสาระและประสบการณ์
ท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ 

 

ลักษณะรายวิชา 

รหัสวิชา ....... ชื่อวิชา ........................................... ท-ป-น ....... 
 

จุดประสงค์รายวิชา 

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

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

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

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

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

สมรรถนะรายวิชา 

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

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

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

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

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

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

........................................................................................................ 
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สมรรถนะ 
 

ในบริบทของมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ ซ่ึงใช้กับคนน้ัน 
จะใช้ศัพท์ของค า Competence 
ว่า “สมรรถนะ” คือ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  โดยประยุกต์   
ใช้ความรู้ ทักษะและเจตคติท่ี 
บูรณาการกันอย่างแนบแน่นเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
โดยนิยมเขียนในรูปแบบ กริยา+
กรรม+เงื่อนไขหรือสถานการณ์  
เช่น พิมพ์ เอกสารชนิดต่าง ๆ ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
1. สมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

(Practical Competence) เป็น
ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย
เป็นหลัก เช่น การผลิต การ
ประกอบ การซ่อม การสร้าง   
การบริหาร ฯลฯ 

๒. สมรรถนะทางปัญญา 
(Cognitive Competence) เป็น
สมรรถนะของการคิด โดยใช้ทักษะ
ทางปัญญา หรือทักษะการคิด เช่น 
การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การ
ถ่ายทอดและการเรียนรู้ 

 

ก าหนดสมรรถนะประจ าหน่วย 

ที ่ สมรรถนะประจ าหน่วย 
จ านวน 

ชม. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

   

 

 

 

 

 



144                                                                   แนวการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา 
 

การวิเคราะห์หลักสูตร 
 

เป็นการแยกแยะหลักสูตร ให้
เห็นองค์ประกอบย่อย โดยมุ่งหวัง
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหาวิชาและพฤติกรรม ซ่ึงเป็น
จุดหมายปลายทางของแต่ละ
รายวิชา รวมถึงการก าหนด 
สัดส่วนน้ าหนักความส าคัญของ
เนื้อหาและพฤติกรรมพึงประสงค์ 
การวิเคราะห์หลักสูตรลักษณะน้ี 
จะออกมาในรูปของตารางท่ี
เรียกว่า ตารางวิเคราะห์หลักสูตร  
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตร 
1. การวิเคราะห์จุดประสงค์ เป็น

การแปลจุดประสงค์รายวิชา
เป็นพฤติกรรมท่ีต้องการให้ 
เกิดแก่ผู้เรียน เมื่อเรียนวิชา 
น้ัน ๆ จบลง 

2. การวิเคราะห์เน้ือหา เป็นการ
น าเอาเนื้อหาวิชาจากหลักสูตร
มาแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ๆ 
ในลักษณะหน่วยการเรียน 

 

การสร้างตารางวิเคราะห ์
หลักสูตร การหาสัดส่วน 

ความส าคัญ และแสดงความ-
สัมพันธ์ของพฤติกรรมกับเน้ือหา 
อันจะมีผลท าให้ผู้สอนทราบว่าจะ
สอนอะไร สอบอะไร อย่างละ
เท่าใด รวมท้ังการเลือกวิธีสอนให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมตามท่ี
ต้องการให้เกิด 

 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

พฤติกรรม 
 
 
 

 

ชื่อหน่วย 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย 

รว
ม 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

จ า
นว

นค
าบ

 

คว
าม

รู ้

คว
าม

เข
้าใจ

 

น า
ไป

ใช
 ้

วิเค
รา

ะห์
 

สัง
เค

รา
ะห

 ์

ปร
ะเ

มนิ
ค่า

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม            
ล าดับความส าคัญ            
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ก าหนดการสอน 
 

เป็นลักษณะการแบ่งหน่วย      
การเรียนรู้หน่ึง ๆ ออกเป็นหัวข้อเรื่อง  
ใหญ่ ๆ ท่ีจะสอนตามความเหมาะสม 
และตามล าดับการเรียนรู้ของเน้ือหา 

 

• เกณฑ์การปฏบิตัิงาน 
(Performance Criteria) 

เปน็การอธิบายสิ่งท่ีผู้เรียนต้อง
แสดงออกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก
หรือทักษะการปฏิบัติ อันจะน าไปสู่
สมรรถนะที่ก าหนดไว้ ควรครอบคลุม
ท้ังกระบวนการปฏิบัติ (Process) 
และผลงาน (Product) ท่ีสะท้อนถึง
ความสามารถทีแ่ทจ้ริงของผู้เรียนท่ี
สามารถวัดได้ สังเกตได้ และสามารถ
น าไปเป็นข้อมูลประกอบการสร้าง
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนเกณฑ์
การปฏิบัติงาน  

นิยมเขียนในลักษณะท่ีว่าจะต้อง
ท าอะไรบ้าง (กระบวนการท างาน) 
แล้วจึงถามต่อไปว่าจะต้อง ท าดี
อย่างไร โดยเสนอแนะหลักการเขียน
ไว้ ดังน้ี 

1. เขียนรายการว่าต้องท า
อะไรบ้าง 

2. โดยในแต่ละรายการ ต้องมี
ผลลัพธ์ดีอย่างไร 

 

ก าหนดการสอน 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้/
รายการสอน 

สมรรถนะประจ าหน่วย/ 
เกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

สัปดาห ์
ที่ 

ชั่วโมง 
ที่ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

3. ก าจัดรายการท่ีท าซ้ า หรือไม่ใช่ส่ิงส าคัญออก เหลือไว้เฉพาะที่ส าคัญ 
4. ต้องมั่นใจว่ารายละเอียดของเกณฑ์ เป็นมาตรฐานยอมรับ (Accepted Standard) 

 

ข้อสรุปส าหรับเกณฑ์การประเมนิ  
1. เขียนในรูปผลลัพธ์ + ข้อก าหนดของการประเมิน (Outcome + Evaluative Statement) 
2. ก าหนดด้านส าคัญท่ีสุดของการปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดระดับของหน่วยย่อยท่ีต้องปฏิบัติได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
 

1. สาระส าคัญ 
หมายถึง ความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับเน้ือหา หลักการ วิธีการ
ท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้รับหลังจาก
เรียนเรื่องนั้น ๆ แล้ว ท้ังในด้าน
ความรู้ทักษะและเจตคติ โดย
พิจารณาจากจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสาระการเรียนรู้   
แล้วเขียนเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับ  
สิ่งท่ีผู้เรียนจะได้รับ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

เป็นความสามารถในการ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะปฏิบัติ และทักษะด้าน
ความคิดในการปฏิบัติงานใน
หน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเขียนในรูป 
กริยา+กรรม+เงื่อนไขหรือ 
สถานการณ์ 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 

หมายถึง ความคาดหวังท่ีต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากผ่าน
การเรียน การฝึกและอบรมแล้ว 
เป็นข้อความท่ีเขียนอย่างกว้าง ๆ 

3.2 จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของผู้เรียน ภายใต้
เงื่อนไขหรือเนื้อหาหรือ
สถานการณ์ท่ีสามารถ วัดและ
สังเกตได้ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
หน่วยที่ ............... จ านวน .................................. ชั่วโมง สัปดาหท์ี่ .................. 
ชื่อวิชา ........................................................................................... ...................... 
ชื่อหน่วย .............................................................................................................. 
ชื่อเรื่อง ........................................................................................... ..................... 

 

1. สาระส าคัญ 
................................................................................................... .................... 
....................................................................................................................... 
................................................................................................... .................... 
....................................................................................................................... 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
.................................................................................................... ................... 
.................................................................................................... ................... 
.................................................................................................... ................... 
.................................................................................................... ................... 
....................................................................................................................... 
.................................................................................................... ................... 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
....................................................................................................................... 
.................................................................................................... ................... 
....................................................................................................................... 
.................................................................................................... ................... 
....................................................................................................................... 
.................................................................................................... ................... 
....................................................................................................................... 
.................................................................................................... ................... 
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4.  สาระการเรียนรู ้
เป็นการเขียนเนือ้หาสาระ

ท่ีตอ้งการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ 
ท่ีก าหนด ผู้สอนอาจจะเขียน
เนื้อหารายละเอียดท้ังหมด
ตามหัวข้อท่ีก าหนดในแผน     
การจัดการเรียนรู้ หาก
รายละเอียดของเนื้อหามีมาก
อาจเขียนเฉพาะหัวข้อเรื่อง 
น้ัน ๆ ไว้ ส่วนรายละเอียด
ของเนื้อหาอาจ แยกไว้
ต่างหากในรูปของเอกสาร   
ใบความรู้ โดยมีองค์ประกอบ     
การเขียนดังน้ี 

1. หัวข้อใหญ ่
1.1 หัวข้อรอง 

1.1.1 หัวข้อ
ย่อย 

1.1.2 ............. 
1.2 ......................... 
1.3 ......................... 

2. หัวข้อใหญ ่
2.1 ........................ 
2.2 ........................ 

2.2.1 ............. 
1) .......... 
2) .......... 
  (1) .... 
  (๒) .... 

2.2.๒ ............. 
 

 
 
4. สาระการเรียนรู ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
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5. กิจกรรมการเรียนรู ้
หมายถึง การจัดประสบการณ์ 

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้สอนได้จัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และหรือปฏิบัติ 
เพื่อให้สามารถบรรลุผลตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้    
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ศาสตรก์ารสอนที่ส าคัญในการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
• เนื้อหาสาระท่ีจะสอน 
• ทฤษฎี หลักการ แนวคิด                               

เกี่ยวกับการเรียนรู้-การสอน 
• วิธีสอน เทคนิคการสอน 
• ระบบ/รูปแบบการสอน 
• นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

การวางแผนและออกแบบ      
การจัดการเรียนรู ้
• การก าหนดจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
• การก าหนดสาระการเรียนรู้ 
• การวางยุทธศาสตร์การเรียน    

การสอน 
• การก าหนดกระบวนการ และ

กิจกรรมการเรียนการสอน 
• การก าหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
• การจัดเตรียมส่ือ-แหล่งการ

เรียนรู้และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

 
 

 
 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาหท์ี่ ...) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................... 
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6. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ วิธีการและแหล่ง
วิทยาการที่ผู้สอนใช้เป็นสื่อกลาง  
ส่งถ่ายความรู้และทักษะ 
ตลอดจนเจตคติไปยังผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. หลักฐานการเรียนรู ้
เป็นการน าจุดประสงค์       

การเรียนรู้และเน้ือหาสาระ     
มาก าหนดเป็นหลักฐานการ
แสดงออกของผู้เรียนท้ังในเรื่อง
ของความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
ผลงาน รวมท้ังกิจนิสัยในการ
ท างาน จัดกลุ่มหลักฐานการ
แสดงออกของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามล าดับ เพื่อไม่ให้เกิดการ
ซ้ าซ้อน และเหมาะสมกับการ
น าไปจัดการเรียนรู้ 
 

ชนดิและลกัษณะของหลักฐาน 
การเรียนรู ้

1. หลักฐานความรู้ เช่น 
แบบทดสอบ งานท่ีมอบหมาย 
แบบฝึกหัด เอกสารและหรือ
รายงานทางวิชาการอื่น ๆ 

2. หลักฐานการปฏิบตัิงาน 
เช่น ชิ้นงาน ภาระงาน และ
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการบรรลุ  
ผลส าเร็จ รวมท้ังเกณฑ์ที่จะ
ประเมิน 

 

๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

๑. หลักฐานการเรียนรู ้
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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8.  การวัดและประเมินผล 
เป็นกระบวนการใช้เครื่องมือ  

เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรือ   
การกระท าน้ัน ๆ  ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้มากน้อย
เพียงไร โดยต้องสอดคล้องและ
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้
ท่ีตั้งไว้ทุกข้อ โดยท่ัวไปนิยม
แบ่งเป็น 2 แบบ ดังน้ี 

8.1 การประเมินแบบเปน็
ทางการ เป็นการประเมินด้วย
ข้อสอบท่ีสร้างขึ้น และได้มีการ
ทดลองใช้จนเป็นท่ีเชื่อถือ 
ส าหรับ ใช้ประเมินองค์ความรู้
ของผู้เรียน 

8.2 การประเมินแบบไม่
เป็นทางการ เป็นการประเมินท่ี
เน้น ตามสภาพความเป็นจริงของ
ผู้เรียนในขณะปฏิบัติงานจะเน้นการ
ประเมิน 3 ดา้น คือ 

• บุคลิกภาพ 
(Performance) 

• กระบวนการ 
(Process) 

• ผลผลิต (Products) 
 

เครื่องมือวัดแยกตามประเภท   
ที่ใช้ ดังน้ี 

• ภาคความรู้ (ทฤษฎ)ี 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 

• ภาคทกัษะ (ปฏิบัติ) 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบรายการ แบบ
ประเมินการปฏิบัติ  แบบจัด
อันดับ 

 
๘. การวัดและประเมินผล 

๘.๑ เครื่องมือประเมิน 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
๘.๒ เกณฑ์การประเมิน 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

๙. เอกสารอ้างอิง 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 

๙.  เอกสารอ้างอิง 
ระบุรายการเอกสารอ้างอิงท่ีใช ้ 

ในหน่วยนั้น ๆ โดยเขียนตาม
รูปแบบมาตรฐานท่ีก าหนด 
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๑๐.  บันทึกผลหลังการ
จัดการเรียนรู ้

ในการจัดการเรียนการสอน      
แต่ละครั้ง สิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้อง
คิดเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้
ว่าเรื่องอะไร จะใช้วิธีใดให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามน้ัน และจะรู้
ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้หรือไม่ ดังน้ันสิ่งส าคัญท่ี
เป็นจุดใหญ่ของการท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ คือ จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ซ่ึงทั้ง ๓ สิ่งนี้ต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน และ       
ท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีครู 
ผู้สอนจะต้องท า คือ เทคนิคการ
น าเอาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม หรือ  ท่ีเรียกว่าจิตพิสัย
เข้าไปบูรณาการในจุดประสงค์
การเรียนรู้  

กระบวนการทั้งหมดข้างต้น
จะต้องถูกบันทึกไว้ในบันทึกผล  
หลังการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งท่ี
สอน โดยครูผู้สอนจะต้องเขียน
สรุปผลท่ีเกิดขึ้น ปัญหาและ
วิธีการแก้ไขหรือแนวทางการ
แก้ปัญหา 
 

 
๑๐. บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู้ 

๑๐.๑ ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
๑๐.๒ ปัญหาท่ีพบ 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
๑๐.๓ แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
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การตรวจสอบและอนุญาต  
ให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ในการน าแผนการจัดการเรียนรู้
แต่ละรายวิชาไปใช้ทุกครั้ง ควรจะ
ได้มีการตรวจสอบเรื่องความถูกต้อง
ของเนื้อหาสาระ จุดประสงค์-    
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ และแหล่ง 
การเรียนรู้ที่ระบุในแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยอาจจะเริ่มตรวจสอบ
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก     
หัวหน้าฝ่ายหรือรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ จนถึงล าดับการอนุญาต 
ให้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้     
ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

 
รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

 
❑ เห็นควรอนุญาตให้ใช้การสอนได ้
❑ เห็นควรปรับปรุงเกี่ยวกับ .................................................................... 
.................................................................................................................. 

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

ลงช่ือ (...................................................) 
       หัวหน้าแผนกวิชา 
........./........................../............ 

❑ ควรอนุญาตให้น าไปใช้สอนได ้
❑ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ .......................................................................... 
 ............................................................................................................. 
❑ อื่น ๆ .................................................................................................. 
 ............................................................................................................ 

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

ลงช่ือ (....................................................) 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............................/............ 

❑ อนุญาตให้น าไปใช้สอนได ้
❑ อื่น ๆ .................................................................................................. 
 ............................................................................................................ 

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

ลงช่ือ (....................................................) 
    ผู้อ านวยการ 

........./............................/............ 
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เครื่องมือติดตามประเมินผล 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

 

 

แบบสะท้อนคิด 
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

จดหมายจากพี่  ณเดชน์  
 

ถึง..น้อง...ที่น่ารัก 
 

 น้องครับ ช่วงนี้น้องไปท าอะไรมา ดูเปลี่ยนไป ดูมีความมุ่งมั่นที่จะท าความดี พูดดี ท าดี           
มีคุณธรรม มีแนวคิดใหม่ ๆ พร้อมจะก้าวสู่การท าความดีอย่างมีเป้าหมาย .......... ได้ข่าวมาว่าน้องได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มา...........  เสียดายจัง พี่ติดถ่ายละคร
ไม่ได้เข้าร่วมด้วย  

 พี่อยากให้น้องช่วยเขียนเล่าให้พีบ่้างนะครับวา่....... 
1. น้องได้เรียนรู้อะไรบา้งในการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้  
2. น้องคิดว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้ในคร้ังนี้.... ไปใช้อย่างไรบ้าง….. และ... 
3. ถ้าน้องอยากจะฝากพี่ไปบอกคุณครู น้องจะฝากไปบอกในเร่ืองอะไรบ้างครบั 

 

จาก พี่ ณเดชน์......  
 

…….ตัดตรงนี้............................................ตอบจดหมายให้พี่ ณ เดชน ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ถึง พี่ ณเดชน์….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 จาก ................................................... 

ส าหรับผู้เรียน 
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แบบวัดการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

 
ค าชี้แจงการน าไปใช้ 

แบบวัดการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรมฉบับนี้  เป็นแบบวัดคุณธรรม จรยิธรรม ด้านความ
พอเพียง ด้านวินัย ด้านสุจริต และด้านจิตอาสา ลักษณะของค าถามเป็นแบบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่ประสบในชีวิตประจ าวัน เป็นสถานการณ์สมมติ และมีรูปแบบการตอบแบบก าหนดตัวเลือก 
4  ตัวเลือก ประกอบด้วย  ข้อค าถามดังนี้ 

ด้านความพอเพียง  จ านวน   10   ข้อ 
ด้านความมีวินัย  จ านวน   10   ข้อ 
ด้านความสุจริต  จ านวน   10   ข้อ 
ด้านจิตอาสา  จ านวน   10   ข้อ 

ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกแสดงระดบัเหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม  4  ระดับ โดยยึดหลัก ดงันี ้
ระดับ 4   เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการสร้างลักษณะนิสัย หรือการตอบสนองโดยค านึงถึงผลที่จะ

เกิดตามมาหรือคุณค่าของการกระท า แสดงถึงมีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีมาก ให้คะแนน      
4 คะแนน 
        ระดับ 3   เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการจัดระบบคุณค่า หรือการตอบสนองโดยเห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติตามระเบียบสังคม แสดงถึงมีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ระดับดี ให้คะแนน 3 คะแนน 
        ระดับ 2   เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการสร้างคุณค่าหรือการตอบสนอง โดยต้องการให้ผู้ อ่ืน   
คล้อยตามตน  แสดงถึงมีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ระดับพอใช้ ให้คะแนน 2 คะแนน 
 ระดับ 1   เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการตอบสนอง หรือการตอบสนองโดยยึดเอาความพอใจ หรือ
ประโยชน์ของตนเอง แสดงถึงมีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ระดับน้อย ให้คะแนน 1 คะแนน  

เกณฑ์ระดบัคุณภาพการมีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม 
คะแนน  131 – 160 หมายถึง  มีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ ดีมาก          
คะแนน 101 – 130     หมายถึง  มีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ ด ี  
คะแนน   71 – 100      หมายถึง  มีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ พอใช้   
คะแนน    40 – 70         หมายถึง  มีเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ น้อย   
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รายวิชา 2000-2007   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
รายวิชา 20000-2007   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
รายวิชา 3000-2005     กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

ค าชี้แจง แบบวัดการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม ฉบับนี้เป็นสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเหตุผล
ในการตัดสินใจของบุคคล โดยต้องการทราบเพียงว่า หากท่านต้องพบกับสถานการณ์นั้น ๆ 
ท่านจะปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลในสถานการณ์นั้นด้วยเหตุผลใด และปฏิบัติดังนี้ 
1. แบบวัดฉบับนี้มี 40 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก เวลา 60 นาที    
2. อ่านเรื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียด แล้วเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว ซึ่งเป็น

เหตุผลที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
3. หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ถามก่อนตอบ 
4. ท าในกระดาษค าตอบและไม่ขีดเขียนในแบบวัด                     

ตัวอย่าง 

(0) องอาจได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีขั้นตอนในการท างานหลายขั้นตอน ซึ่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายนัน้ 
สามารถท าลัดขั้นตอนได้ แต่องอาจไม่ท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก. เพื่อความมั่นใจท าตามขั้นตอนดีกว่า   
ข. ถ้าหัวหน้าเห็นอาจถูกลงโทษ  
ค. การท างานที่ดีควรปฏบิัติตามข้ันตอน 
ง. ในการลัดขั้นตอนอาจเกิดอุบตัิเหตุได้   

วิธีตอบ 

       ท าเครื่องหมาย  x  ลงบนอักษรที่ตรงกับข้อที่ท่านต้องการเลือกในกระดาษค าตอบ เชน่    

ก ข ค ง   ก ข ค ง 
 X      X  X 

 

เมื่อเลือกข้อ ข   เมื่อต้องการเปลี่ยนจากข้อ ข เป็นข้อ ง 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

 
 

ส าหรับผู้เรียน 
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1. ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อน ๆ แต่ละคนใส่ชุดนักศึกษาและรองเท้าใหม่ แต่นพยังใส่ชุดนักศึกษาและ
รองเท้าเก่า เพราะยังใช้ได้อยู่จึงไม่จ าเป็นต้องซื้อใหม่  ท่านคิดว่านพท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก. ลดค่าใช้จา่ยทีไ่ม่จ าเปน็   
ข. ใช้สิ่งของให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  
ค. เป็นแบบอยา่งที่ดีของการใชส้ิ่งของให้เกิดคุณค่า 
ง. เก็บเงินไว้ซื้อของอย่างอื่นที่อยากได้   

2. ปรีชาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มท ารายงาน แต่มีเพื่อนบางคนในกลุ่มไม่ท างานที่ได้รับ
มอบหมาย  ปรีชาจึงท างานนั้นแทนเพื่อน  ท่านคิดว่าปรีชาท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด  
ก. ต้องการให้งานส าเร็จ  
ข. เมื่อครูทราบคงมอบหมายหน้าที่หัวหน้าให้ท าอีก   
ค. เกรงจะขาดความเชื่อถือจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ   
ง. ครูเคยบอกเสมอว่าผู้ที่ท างานจึงมีความรู้  

3. มนัสต้องน าเสนอผลงานด้านวิชาชีพที่หน้าชั้นเรียนในวันพรุ่งนี้  จึงตั้งใจท างานจนเสร็จโดยไม่ได้นอน 
ในคืนนั้น  มนัสคิดอย่างไรจึงท าเช่นนั้น  
ก. มุ่งมั่นตั้งใจท าหน้าที่ให้ดีที่สุด    
ข. เพื่อให้งานออกมาดีและได้คะแนนสงูๆ  
ค. เพื่อนในชั้นเรียนก็เป็นเหมือนเราทุกคน  
ง. ถ้างานไม่เสร็จจะต้องโดนท าโทษ  

4. ขณะที่มุทิตาน ารายงานไปส่งครูที่ห้องพักซึ่งไม่มีผู้ใดอยู่เลย พบว่ามีข้อสอบวิชาที่จะสอบในสัปดาห์หน้า
วางอยู่บนโต๊ะครู แต่มุทิตาก็ไม่เปิดดูข้อสอบนั้น ท่านคิดว่าท าไมมุทิตาจึงท าเช่นนั้น  
ก. ถ้าครูทราบภายหลงัคงถูกต าหน ิ  
ค. การละเมิดสิ่งของคนอ่ืนเปน็สิ่งที่ไม่ถูกต้อง     
ค. เพือ่น ๆ คงชมเชยว่าเป็นคนซื่อสัตย์ 
ง. ถูกอบรมสั่งสอนเสมอว่าให้มีความซื่อสัตย์  

5. ในการสอบกลางภาคเรียนสมหมายเตรียมตัวไม่พร้อมและมีความกังวลในการสอบมาก เมื่อมีโอกาสที่
ครูก ากับการสอบเผลอ สมหมายสามารถลอกค าตอบจากเพื่อนที่นั่งข้างเคียงได้  แต่สมหมายก็ไม่ลอก 
ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดสมหมายจึงไม่ลอก  
ก. ผู้เรียนต้องเตรียมความพร้อมในการสอบ  
ข. กลัวถูกจับได้และปรับตกในวิชานั้น  
ค. อยากให้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนซื่อตรง  
ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสอบอย่างเคร่งครัด  
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6. สุทัศน์ออกบริการชุมชน (Fix it Center) กับสถานศึกษาเป็นประจ า ท่านคิดว่าเหตุผลใดที่สุทัศน์
เช่นนั้น 
ก. ทุกคนในสถานศึกษาก็ต้องออกบริการชุมชน  
ข. จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทศิตนเพื่อส่วนรวม  
ค. น าความรู้ดา้นทักษะวชิาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชนต์่อชุมชน  
ง. ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตัิงาน  

7. กิ่งแก้วนักศึกษา ปวส. 2 จะสมัครเป็นประธานนักเรียนเร็ว ๆ นี้ เธอเห็นนักเรียน ปวช. 2 สองคนก าลัง
หามโซฟาตัวยาวไปที่ห้องผู้อ านวยการ ก่ิงแก้วจึงเข้าไปช่วยหามโซฟา ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด  
ก.  ต้องการได้รับค าชมเชย  
ข.  ต้องการให้เขาลงคะแนนให้  
ค.  ทุกคนต้องมีหน้าทีช่่วยงานโรงเรียน  
ง.  ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน   

8. ถนนหน้าโรงเรียนเป็นหลุมเป็นบอ่ ครูจึงให้อุดมและเพื่อน ๆ ขนดินมาถมบริเวณหน้าโรงเรียน อุดมและ
เพื่อน ๆ เหนื่อยมากแต่ก็ยังท างานต่อไปไม่ยอมหยุดพัก ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 
ก. ต้องการได้รับค าชมว่าขยนั  
ข. รีบท างานให้เสร็จจะได้ไปเที่ยว  
ค. เพื่อความสะดวกในการเดินทาง   
ง. หากหยุดพักจะเสียเวลามากข้ึน   

9. ในครอบครัวของอ้อยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ วันหนึ่งพี่ของอ้อยไม่สบายจึงขอให้อ้อยช่วยรดน้ า
ต้นไม้แทน อ้อยท าตามที่พี่ขอร้อง ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 
ก.  ถ้าอ้อยท าสิ่งใดไมไ่ด้พี่จะไดช้่วยบ้าง   
ข.  ถ้าแม่รู้ว่าไม่ชว่ยพี่จะถูกแม่ดุ  
ค.  เป็นพี่น้องต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
ง.  ถ้าอ้อยไม่ช่วยพี่จะไม่สบายมากขึ้น   

10. ร้านขายอุปกรณ์แห่งหนึ่งจ าหน่ายทั้งอุปกรณ์ที่เป็นของแท้และท าเลียนแบบ ถ้าท่านเป็นเจ้าของร้าน 
ท่านจะแจ้งแก่ผู้มาซื้อว่าอุปกรณ์ชิ้นใดเป็นของแท้และชิ้นใดท าเลียนแบบ เพื่อให้ผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อเองเพราะเหตุใด 
ก.  ไม่ต้องการแสดงข้อมูลเท็จ   
ข.  ไม่ต้องการให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด   
ค.  ต้องการรักษาชื่อเสียงของร้าน   
ง.  เป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อที่จะตัดสนิใจ   
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11. วันนี้ในหมู่บ้านมีงานประจ าปีทกุคนในหมู่บ้านจะมาร่วมงานกันและสมใจตัดสินใจไปร่วมงาน ท่านคิด
ว่าเหตุผลใดที่สมใจไปร่วมงาน 
ก.  เป็นสมาชิกในหมู่บา้นควรท าตามประเพณี   
ข.  เห็นคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไป   
ค.  คนในหมู่บ้านจะได้เห็นว่าเราให้ความร่วมมือ   
ง.  กลัวคนในหมู่บ้านต าหนิ  

12. เมื่อมะลิเข้าท างานใหม่ ๆ เขามักจะท างานบกพร่องและโดนหัวหน้าดุเสมอ แต่เขาก็พยายามศึกษา
และฝึกฝนจนสามารถท างานได้ดีเท่ากับคนอ่ืน ท่านคิดว่ามะลิมีเหตุผลอะไรที่ท าเช่นนั้น 
ก.  ไม่ต้องการให้หัวหน้าดุ   
ข.  ไม่ให้เกิดความเสียหาย   
ค.  เพื่อท างานได้อย่างมีความสุข   
ง.  เพื่อให้ท างานร่วมกับผู้อื่นได้     

13. อ านาจทราบว่าอีกหนึ่งเดือนจะถึงเวลาสอบ อ านาจจึงวางแผนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบทันที ท่าน
คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 
ก.  เป็นตัวอย่างแก่เพื่อน    
ข.  เกิดความมั่นใจในการสอบ   
ค.  ให้ผู้ปกครองสบายใจ     
ง.  ต้องการได้คะแนนสูง ๆ   

14. พรนภาออกไปจ่ายค่าสมัครสอบคัดเลือกที่ธนาคาร ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการจ่ายค่าสมัคร พรนภาจึง
ขออนุญาตครูผู้สอนออกไปนอกสถานศึกษา ท่านคิดว่าท าไมพรนภาจึงท าเช่นนั้น  
ก.  เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ   
ข.  ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศกึษา  
ค.  เป็นตัวอย่างแก่เพื่อน  
ง. ครูผู้สอนจะได้ให้เวลาเรียน  

15. ฐิติยาและเพื่อนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดของวิทยาลัย แต่มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งคุยกันเสียงดังจน
ขาดสมาธิในการอ่านหนังสือ ฐิติยาจึงไปแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบ ท่านคิดว่าฐิติยาท าเช่นนั้นเพราะ
เหตุใด  
ก. ถ้าฐิติยาเตือนด้วยตนเองอาจจะถูกเพื่อนโกรธ   
ข. เพื่อนให้เป็นตัวแทนไปบอกบรรณารักษ์   
ค. ผู้ใช้ห้องสมุดที่ดีพึงปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคบัของห้องสมุด 
ง. เพื่อนคนอ่ืน ๆ จะได้มีสมาธิในการศึกษาค้นคว้า   
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16.   พรศักดิ์ยืมหนังสือจากครูเพื่อใช้ประกอบการเรียน แต่น้องของพรศักดิ์ได้ท าหนังสือขาดไปหน้าหนึ่ง
และไม่สามารถซ่อมได้ เพื่อนของพรศักดิ์แนะน าว่าไม่ต้องบอกครูให้ทราบ พรศักดิ์ก็บอกครูตามความ
จริง ท่านคิดว่าท าไมพรศักดิ์จึงบอกความจริงแก่ครู   
ก. เราควรรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท าลงไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน  
ข. เกรงครูจะเข้าใจผิดว่าเพื่อนคนอ่ืนท า  
ค. ได้รับการอบรมเป็นประจ าว่าตอ้งมีความซื่อสัตย์  
ง. ครูคงจะยกโทษให้เมื่อบอกความจริง  

17. ญาญ่าเก่งภาษาอังกฤษและสอบได้คะแนนดีเสมอ และชอบช่วยเหลือเพื่อนที่สอบตกวิชา
ภาษาอังกฤษในเวลาว่าง ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดญาญ่าจึงท าเช่นนั้น 
ก. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมือ่มีโอกาส เป็นสิ่งที่ควรกระท า  
ข. เป็นหน้าที่ของเพื่อนที่ดีต้องช่วยเหลือกัน  
ค. การสอบตกของเพื่อนจะเป็นภาระแก่ครูต้องสอนใหม่  
ง. ครูแนะน าให้ช่วยเหลือเพื่อน   

18. สุชาตินั่งรถประจ าทางไปโรงเรียน แล้วเห็นชายคนหนึ่งทิ้งเศษตั๋วรถลงบนรถก่อนลงจากรถไป สุชาติ
จึงเก็บเศษตั๋วรถนั้นไปทิ้งที่ถังขยะ ท่านคิดว่าสุชาติท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก. กลัวคนอ่ืน ๆ เข้าใจว่าสุชาติเปน็คนทิ้ง  
ข. เป็นสิ่งทีไ่ม่ควรท า   
ค. ทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด   
ง. ต้องการได้รับค าชมว่าเปน็คนดี  

19. แม่ให้เงินวีณาเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายสิ่งที่จ าเป็นรายสัปดาห์ ๆ ละ 250 บาท วีณา
มักจะน าเงินไปซื้อของตามใจชอบจนบางครั้งเงินไม่พอจ่ายตลอดสัปดาห์ จึงต้องขอยืมเพื่อน ถ้าท่าน
เป็นวีณาจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้นเพราะอะไร 
ก. ต้องไม่ใช้จ่ายมากกว่าเงินที่มี   
ข. เป็นตัวอย่างแก่เพื่อน   
ค. ไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจ    
ง. กลัวเพื่อนดูถูก    

20. เพื่อนของวินัยบางคนสวมรองเท้าผิดระเบียบมาวิทยาลัย และชักชวนให้วินัยหาซื้อมาสวมบ้าง แต่
วินัยไม่ท าตาม ท่านคิดว่าวินัยมีเหตุผลอะไรที่ท าเช่นนั้น 
ก. กลัวโดนครูด ุ 
ข. ไม่ต้องการท าผิดระเบียบ  
ค. ไม่ต้องการแตกต่างจากเพื่อนส่วนใหญ่  
ง. การแต่งกายถูกระเบียบเปน็สิ่งที่ต้องปฏิบัติ  
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21. ทองค ามาตอกบัตรเข้าท างานในตอนเช้าซึ่งมีคนเข้าแถวเพื่อตอกบัตรเป็นจ านวนมากและใกล้เวลา
เข้างาน เพื่อนสนิทของทองค าก าลังตอกบัตรอยู่ได้เรียกให้ทองค าไปตอกเพื่อจะได้ทันเวลา แต่ทองค า
ไม่ไปและเข้าแถวรอตามล าดับ ท่านคิดว่าทองค าท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก.  อายคนที่เข้าแถวรออยู่  
ข.  เป็นการยุติธรรมที่ใครมาก่อนควรจะได้ตอกบัตรก่อน  
ค.  ถ้าท าเชน่นัน้คงจะเกิดความวุน่วายขึ้นได้  
ง.  เพื่อนที่ตอกบัตรให้อาจถูกต าหนิได้  

22. ผู้จัดการโรงงานได้ขอให้พนักงานในแต่ละแผนกมาท างานท าความสะอาดแผนกของตนในวันหยุด 
สมควรก็มาท าความสะอาดตั้งแต่เช้าเหมือนมาท างานในวันปกติและท าอย่างเต็มความสามารถ ท่าน
คิดว่าสมควรมีเหตุผลใดที่ท าเช่นนั้น 
ก.  ต้องการท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่   
ข.  ต้องการให้หัวหน้าแผนกเห็น   
ค.  ต้องการให้แผนกสวยงาม   
ง.  ต้องการเป็นตัวอย่างแก่เพื่อน   

23. ที่บ้านสมศรีมีเศษผ้าเหลือจ านวนหนึ่ง แม่จึงแนะน าให้สมศรีน าเศษผ้าที่เหลือน ามาประดิษฐ์ท าเป็น
ผ้าห่มหรือพรมเช็ดเท้า  ถ้าท่านเป็นสมศรีจะท าตามที่แม่แนะน าเพราะเหตุใด 
ก.  ช่วยแม่ประหยัดรายจ่าย    
ข.  สวยแปลกตาไม่เหมือนใคร    
ค.  กลัวแม่เสียใจ   
ง.  ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ      

24. ถนอมไปล้างมือพบว่าก๊อกน้ าเปิดทิง้ไว้ เขาจึงปิดก๊อกน้ าที่เปิดทิ้งไว้ ท่านคิดว่าถนอมท าเช่นนั้นเพราะ
เหตุใด 
ก.  กลัวน้ าหมดไม่มีใช้    
ข.  เป็นแบบอยา่งให้แก่คนอ่ืน ๆ  
ค.  จะได้มนี้ าไว้ให้คนอ่ืนใช้   
ง.  ประหยดัทรัพยากรธรรมชาต ิ  

25. ถ้าท่านต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ติดป้ายว่าเขตอันตราย ท่านจะปฏิบัติงานตามค าแนะน าอย่าง
เคร่งครัดด้วยเหตุผลใด 
ก.  การปฏิบัติตามข้อแนะน าเป็นสิ่งที่ดี  
ข.  ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย   
ค.  กลัวอันตรายที่จะเกิดกับตนเอง  
ง.  เป็นแบบอยา่งแก่ผู้เข้าร่วมงาน   
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26. ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครูมีประชุมด่วนจึงให้นักเรียนท างานที่มอบหมายและส่งเมื่อหมด
ชั่วโมง แต่สมคิดได้น างานวิชาอ่ืนมาท าจนเกือบหมดเวลา จึงขอลอกงานจากเพื่อน ถ้าท่านเป็นสมคิด
ท่านจะไม่ท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก.  เป็นการเอาเปรียบเพื่อน   
ข.  ไม่ได้ความรู้จากการท าเอง   
ค.  ถ้าครูทราบจะถูกลงโทษ   
ง.  ควรท างานตามที่ได้รับมอบหมาย   

27.   ครูมอบให้หัวหน้าชั้นเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและตรวจสอบจ านวนเพื่อนในทุกวิชาที่เข้าเรียน 
ปรากฏว่าในวิชาภาษาไทย เพื่อนมาเข้าเรียนไม่ครบจ านวนจึงได้แจ้งครูทราบ ท่านคิดว่าหัวหน้าชั้น 
มีเหตุผลใดที่ท าเช่นนั้น 
ก.  ครูจะได้ทราบความจริง   
ข.  ปฏิบัติให้สมกับที่ครูไวว้างใจ   
ค.  ปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย   
ง.  ถ้าไม่แจ้งให้ครูทราบอาจถูกต าหนิได้   

28.   อุทัยท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแลว้จึงไปชว่ยเพื่อนท างานให้เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด ท่านคิดว่า
อุทัยมีเหตุผลอย่างไรที่ท าเช่นนั้น 
ก.  เป็นหน้าที่เพื่อนที่ดี   
ข.  เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
ค.  เพื่อให้งานเพื่อนส าเร็จภายในเวลา   
ง.  เพื่อนจะได้ชมว่ามนี้ าใจ   

29. วุฒิเห็นน้องล้างจานเสร็จก็เทน้ าลงท่อ ถ้าท่านเป็นวุฒิจะให้น้องน าน้ าไปรดต้นไม้เพราะเหตุใด 
ก.  คุณครูเคยสอนไว้   
ข.  น้ าเปน็สิ่งที่ควรใช้ให้คุ้มค่า    
ค.  คนอ่ืนจะได้มองว่าเรารู้จักใช้น้ าอย่างประหยัด   
ง.  น้องจะได้รู้จักน้ าอย่างประหยัด    

30.   ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งขณะที่สมชายก าลังจะกลับบ้าน บังเอิญเห็นพัดลมในห้องเรียนห้องหนึ่งเปิดอยู่ 
และภารโรงได้กลับไปแล้ว สมชายจึงเข้าไปปิดพัดลม ท่านคิดว่าสมชายท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก.  ถ้าครูรู้จะได้รับค าชม    
ข. ช่วยไม่ให้ภารโรงถูกต าหนิ   
ค.  เป็นสิ่งที่ควรท าเมื่อกลับคนสุดทา้ย   
ง.  รักษาทรัพย์สินของวิทยาลัย   
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31.   เจตั้งใจว่าคืนนี้จะท ารายงานให้เสร็จเพื่อให้ส่งตามก าหนดในพรุ่งนี้ แต่เพื่อนมาชวนให้ดูการถ่ายทอด
การแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ ซึ่งเจติดตามการแข่งขันนี้มาตลอด แต่เจได้บอกให้เพื่อนดูคนเดียว
ส่วนเขาจะท ารายงาน ท่านคิดว่าท าไมเจจึงท าเช่นนี้ 
ก.  ต้องการเป็นตัวอย่างที่ดี   
ข.  ควรท าในสิ่งที่ตั้งใจให้ส าเร็จ   
ค.  เป็นการประพฤติที่เหมาะสม   
ง.  ถ้าไม่มีรายงานส่งจะถูกลงโทษ   

32. มุ้ยเตะฟุตบอลไปถูกกระจกหน้าต่างแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ มุ้ยจึงบอกกับครูว่าตนเองเป็นผู้ท ากระจก
หน้าต่างแตก ท่านคิดว่ามุ้ยมีเหตุผลอย่างไรที่บอกความจริงกับครู 
ก.  หากไม่บอกแล้วครูทราบภายหลังจะถูกท าโทษ    
ข.  เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย   
ค.  เพื่อให้ครูทราบว่าใครท าแตก   
ง.  แสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดก้ระท า   

33.   เพื่อน ๆ ช่วยกันท างานกลุ่มที่ต้องเร่งท าให้เสร็จ แอนเป็นเพื่อนอีกกลุ่มที่ท างานเสร็จแล้วจึงอาสาไป
ซื้ออาหารกลางวันมาให้เพื่อน ๆ รับประทาน ท่านคิดว่าแอนท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก.  เพื่อน ๆ จะไดช้มว่ามนี้ าใจ   
ข.  เป็นเพื่อนควรช่วยกัน   
ค. เพื่อให้เพื่อนท างานเสร็จให้ทันเวลา   
ง. วันหลังเพื่อน ๆ จะได้ชว่ยเราบา้ง   

34.   มานะเป็นพนักงานส่งเอกสาร เมื่อได้รับมอบหมายงานเขาวางแผนการเดินทางไปส่งเอกสารทุกครั้ง
ท่านคิดว่ามานะท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก.  เป็นการประหยัดน้ ามนั   
ข.  ป้องกันไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง  
ค.  ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการเดนิทาง  
ง.  ให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว  

35.   ในการท าโครงงานวิชาชีพ ชาญฉลาดศึกษาค้นคว้าวางแผนการท างานล่วงหน้าและเลือกใช้อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ท่านคิดว่าเหตุผลใดชาญฉลาดจึงท าเช่นนั้น  
ก.  ต้องการให้ครูพอใจ    
ข.  ต้องการได้คะแนนมาก ๆ    
ค.  ต้องการให้โครงงานมีความสมบรูณ์   
ง.  ต้องการท างานด้วยความรอบคอบ   
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36.   อารมีาเรียนทุกวันแม้จะป่วยเธอก็ไม่ขาดเรียน ท่านคิดว่าเหตุใดอารจีึงท าเช่นนั้น 
ก. กลัวจะเรียนไม่ทนัเพื่อน   
ข. เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องเวลาเรียน   
ค. เป็นการแสดงความสนใจการเรียน   
ง. เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วน   

37.   อภิชาตไปซื้อของที่สหกรณ์ของวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทอนเงินเกินมา 100 บาท อภิชาตจึง
คืนเงินให้เจ้าหน้าที่ไป ท่านคิดว่าอภิชาตมีเหตุผลอย่างไรที่ท าเช่นนั้น 
ก. เงินส่วนเกินไม่ใช่ของเรา    
ข. ไม่ต้องการท าสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง   
ค. เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเดือดร้อน  
ง. หากเจ้าหน้าที่ทราบภายหลงัจะเสียชื่อเสียง   

38.   ผึ้งกับส้มเดินกลับบ้านด้วยกันเพราะบ้านอยู่ใกล้กัน ระหว่างทางผึ้งนึกขึ้นได้ว่าลืมสมุดการบ้านไว้ที่
โรงเรียน ส้มจึงเดินกลับไปโรงเรียนเป็นเพื่อนผึ้ง ท่านคิดว่าส้มท าเช่นนั้นเพราะเหตุผลใด 
ก. เดินทางกลบับา้นคนเดียวจะน่ากลัวมาก  
ข. เมื่อถึงโรงเรียนมีคนเห็นจะได้รบัค าชมเชย  
ค. ห่วงใยเพื่อน  
ง. กลัวเพื่อนโกรธ   

39.   สุเทพแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ท่านคิดว่าสุเทพปฏิบัติเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
ก. ต้องการเป็นตัวอย่างที่ดี   
ข. ไม่อยากให้อาจารย์ต าหนิ   
ค. ภูมิใจที่ได้ปฏิบตัิตามระเบยีบ  
ง. เพื่อให้ดูเรียบร้อยสมเป็นนักศึกษา  

40.  วิชัยได้รับมอบหมายงานที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอน แต่ในการท างานนั้นสามารถลัดขั้นตอนได้โดยที่
ผลงานยังคงได้ผลเช่นเดิมแต่วิชัยยังคงท าตามขั้นตอน ท่านคิดว่าวิชัยท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด  
ก.  อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้   
ข.  ถ้าหัวหน้างานเห็นอาจถูกลงโทษ   
ค.  ต้องการให้ผลงานที่ท าสมบูรณ์   
ง.  การท างานที่ถูกต้องต้องท าเป็นขั้นตอน  

       
  ------------------------------------------------------- 
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การตรวจให้คะแนนแบบวัดการใช้เหตุผลเชงิคุณธรรม จริยธรรม  

ข้อ 
ตัวเลือก 

ข้อ 
ตัวเลือก 

ก ข ค ง ก ข ค ง 
1 3 4 2 1 21 1 4 3 2 
2 4 2 1 3 22 4 1 3 2 
3 4 2 3 1 23 4 3 1 2 
4 1 4 2 3 24 1 3 2 4 
5 3 1 2 4 25 4 3 2 1 
6 3 2 4 1 26 2 3 1 4 
7 1 2 4 3 27 2 3 4 1 
8 1 2 4 3 28 2 4 3 1 
9 2 1 4 3 29 2 4 1 3 

10 4 2 1 3 30 1 2 3 4 
11 4 3 1 2 31 1 3 4 2 
12 1 3 4 2 32 1 3 2 4 
13 3 4 2 1 33 1 3 4 2 
14 4 3 2 1 34 3 4 2 1 
15 1 2 4 3 35 2 1 3 4 
16 4 3 2 1 36 1 2 3 4 
17 4 2 3 1 37 4 3 2 1 
18 1 3 4 2 38 3 2 4 1 
19 4 2 3 1 39 2 1 4 3 
20 1 3 2 4 40 2 1 3 4 

 

ด้านพอเพียง      ได้แก่ข้อที่   1, 2, 13, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35 
ด้านมีวนิัย         ได้แก่ข้อที่   2, 3, 11, 14, 15, 20, 25, 31, 36, 39 
ด้านสจุริต         ได้แก่ข้อที่   4, 5, 10, 16, 21, 26, 27, 32, 37, 40 

   ด้านจิตอาสา      ได้แก่ข้อที่   6, 7, 8,  9, 17, 18, 22, 28, 33, 38 
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แบบนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
 

ค าชี้แจง  
1.  เครื่องมือชุดนี้ใช้ส าหรับการนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีทั้งหมด 4 ตอน 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ใช้เอกสารแนวทางการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขอให้ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลตามความเป็นจริง  

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ-สกุล ผู้รับการนิเทศ…………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานศึกษา.............................................................................................จังหวัด……………………..…….…......
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม……………คน  
 

ตอนที ่2  สภาพการน าเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

การใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บันทึกเพิ่มเติมจากผู้นิเทศ 
1. วิธีการน าเอกสารแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      

ไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 รายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 บูรณาการรายวชิา        องค์การวิชาชีพ      

     กิจกรรมลูกเสือ           อ่ืน ๆ โปรดระบุ.....................................         

 

2. จ านวนแผนกิจกรรมที่น าไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1 หน่วย          2 หน่วย         3 หน่วย 
 4 หน่วย          5 หน่วย         6 หน่วย 

 

3. ลักษณะการน าแผนกิจกรรมไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ใช้ตามแผนกิจกรรมทั้งหมด  น าแผนมาประยุกต์ใช ้

 

 

ส าหรับศึกษานิเทศก์ 
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การใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บันทึกเพิ่มเติมจากผู้นิเทศ 
4. แผนกิจกรรมที่ครูน าไปใช้พฒันาผู้เรียนสอดคล้องกับหลักคณุธรรม      

ตามแผนแมบ่ทสง่เสริมคุณธรรมแห่งชาติใดบา้ง 
 พอเพียง  
 มีวินัย  
 สุจริต 
 จิตอาสา 

 

 
ตอนที ่3  บันทึกเพิ่มเติม 

3.1  ข้อสังเกตบางประการจากการนิเทศ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ…………………………………………ผู้นิเทศ 
(…………………………………………….) 

 
วันที่………….เดือน…………….พ.ศ. ……………. 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของผู้เรียน 
ที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสถานศึกษา 
 
 

ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์นีส้ าหรับผู้นิเทศใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. สถานศึกษา..................................................... ผู้ให้สัมภาษณ์ .............................................................. 
2. ระดับการศึกษา   ปวช. ปทีี่........     ปวส. ปีที่........ 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. กิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วมมีกิจกรรมอะไรบ้าง  
...............................................................................................................................................................  

2. กิจกรรมที่ผู้เรียนชอบมากที่สุด ............................................................................................................. 
เพราะอะไร............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................  

3. ผู้เรียนอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกหรือไม่เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  

4. ผู้เรียนคิดว่ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้ประโยชน์หรือ
ข้อคิดอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  

5. ผู้เรียนคิดว่าควรมีการปรับปรุงกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................,,,............................................... 

 
 
 ลงชื่อ..............................................................ผู้สัมภาษณ์ 
          (.............................................................)  

ส าหรับผู้นิเทศสัมภาษณ์ผู้เรียน 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของครูผู้สอน 
ที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสถานศึกษา 
 

ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้ส าหรับผู้นิเทศใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

 

สถานศึกษา..........................................จังหวัด.................. ผู้ให้สัมภาษณ์ .................................................. 

1. วิทยาลัยของทา่นมีการเตรียมการวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างไรบา้ง 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

2. ท่านได้น าเอกสารแนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา      
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา/กิจกรรม อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

3. หลังจากใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา      
ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ที่สังเกตเห็น 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

4. สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 

    ลงชื่อ..............................................................ผู้สัมภาษณ์ 
          (.............................................................) 

ส าหรับผู้นิเทศสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน 
ที่มีต่อการใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา       

 
ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน ได้แก ่ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อการใช้เอกสารแนวทางการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา       
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อเอกสาร      

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา      
ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 

ตอนที ่1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √  ในช่องที่ตรงกับท่าน  
1. เพศ [ ] ชาย  [ ] หญิง  
2. หน้าที่รับผิดชอบ  [ ] รองฯ ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนฯ [ ] หัวหน้างานกิจกรรม 

 [ ] ครูประจ ารายวชิากิจกรรม ฯ  
 [ ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............................  

 

  

ส าหรับครูผู้สอน 
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ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องทีต่รงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้  
5  หมายถึง  พึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด  
4  หมายถึง  พึงพอใจในระดับมาก  
3  หมายถึง  พึงพอใจในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อย  
1  หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อยทีสุ่ด 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า      

1.1 หน้าปกนอก      
๑.๒ ปกใน      
1.3 ค าน า       
1.4 สารบัญ      
๑.๕ ค าชี้แจงการน ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ 

(รายละเอียดชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน) 

     

2. ส่วนเน้ือหา      
2.1  การจัดแบ่งเป็นหน่วยกิจกรรมเป็น 6 หน่วยกิจกรรม      
2.2 ระยะเวลาในจัดกิจกรรม หน่วยการเรียนละ 6 ชั่วโมง      
2.3  กิจกรรมหน่วยที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
     

2.4  กิจกรรมหน่วยที่ 2 : กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเปน็คนด ี      
2.5  กิจกรรมหน่วยที่ 3 : กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท      
2.6  กิจกรรมหน่วยที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม      
2.7  กิจกรรมหน่วยที่ 5 : กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
     

2.8 กิจกรรมหน่วยที่ 6 : กิจกรรมเพื่อพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาต ิ
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย      

3.1 ส่วนอ้างอิง      
3.2 ภาคผนวก      

4. ความพึงพอใจต่อผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน      

5. ประโยชน์โดยรวมของเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา       

     

รวม      
 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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สื่อการเรียนรู้เสนอแนะ 
 

 

 

รายการ เน้ือหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code Link 
หน่วยที่ 1 
กิจกรรมที่ ๑.๑ 
แม่ 

ความเสยีสละของแม่  2.38 
นาที 

TheAsian
Parent 
Thailand 
  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=Tqmrq3hBJ88 

สิ่งที่เรียกว่ารักจากลูก
มีต่อแม ่

6.19 
นาที 

555.in.th 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=nMzZt8wOyn8 

ความรักของแม ่ 3.44 
นาที 

Lucky 
Flame 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=fWW6Sjy-nm8 

ความรักของแม่และ
ลูก 

12.2 
นาที 

ธนาคาร 
กรุงไทย 
จ ากัด 
(มหาชน)  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=Y8GveE3MuKA 

สื่งที่แม่รู้ว่าจะต้อง 
ท าอะไรใหลู้ก 

3.00 
นาที 

บริษัทไทย
ประกัน
ชีวิต 
จ ากัด  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=HwBRP5VuW0Q 

การแสดงความ
กตัญญูของลูกท่ีมตี่อ
แม่เป็นตัวอย่างให้กับ
เยาวชน  

6.30 
นาที 

เครือเจริญ
โภคภณัฑ ์

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=Vws0DvrG_SY 

ความรักของครูที่มีต่อ
ลูกศิษย ์

8.52 
นาที 

7-
ELEWEN 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=6lCk0ySxsJ8&f
eature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Tqmrq3hBJ88&list=PLmTFrnx7o-06TEcBw2FOapp24uRKcivTC
https://www.youtube.com/watch?v=Tqmrq3hBJ88&list=PLmTFrnx7o-06TEcBw2FOapp24uRKcivTC
https://www.youtube.com/watch?v=Tqmrq3hBJ88&list=PLmTFrnx7o-06TEcBw2FOapp24uRKcivTC
https://www.youtube.com/watch?v=Tqmrq3hBJ88&list=PLmTFrnx7o-06TEcBw2FOapp24uRKcivTC
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รายการ เน้ือหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code Link 
หน่วยที่ 2 
กิจกรรมที่ ๒.๒ 
สวยด้วยใจ 

ความสุขจากงานจติ
อาสา  

4.38 
นาที 

Happine-
ss is 
Thailand 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=lZ6k1TxuKhA 

ปฏิบัติงานจิตอาสา
จากคนนอกพ้ืนท่ีเพื่อ
เข้าไปช่วยพัฒนา
ชุมชน 

9.57 
นาที 

S.L. 
official-
Spark 
your Life  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=TTdNYOqKSBI&
feature=youtu.be 

สุนทรพจน ์
“การท าความดี มี
คุณธรรม” 

3.20 
นาที 

Manop 
2510 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=YRnUEPzUuPY 

ช่วยกันสร้างสรรค์
สังคมไทยใหม้ีน้ าใจ
แบ่งปัน จากเรื่องของ
ลุงพอใจ คนดีของ
สังคม 

7.46 
นาที 

Khit TV 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=8LFLpsD7bjw 

กิจกรรมที่ ๒.3 
มือสะอาด  
ชาติไมล่่ม 

สุนทรพจน ์
“มือสะอาดชาตไิม่
ล่ม” 
 

4.57 
นาที 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=RsfLTVuHBTA 

เด็กหญิงท่ีพ่อไมย่อม
จ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยะ 

22.1 
นาที 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=LQH8GTir6NI 

คอร์รัปชันท าร้ายฉัน
ท าลายชาต ิ

5.36 
นาที 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=GnhRyr9lTZ8&f
eature=youtu.be 

เกมคอร์รปั แนว Visual Novel 
เพื่อสร้างความตระหนักและ
เรียนรู้ปญัหาคอร์รัปชันกับกลุม่
เยาวชนโดยให้ผู้เล่นเข้าถึงต้นเหตุ 
ผลกระทบของการทุจรติ 
 

บริษัท 
open 
dream
มูลนิธิเพ่ือ
คนไทย  

https://www.ope
ndream.co.th/pro
ject/corrupt 
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รายการ เน้ือหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code Link 
หน่วยที่ 3 
กิจกรรมที่ 3.1 
รู้จัก “พ่อ” 

สารคดี "คือในหลวง
ของปวงชน" 
 

2.59 
นาที 

ส านัก 
พระราช 
วัง 

 

https://goo.gl/U6
wdLf 

สารคดีเฉลิม 
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดช "เอก
กษัตริย์อัครศลิปิน" 

4.37 
นาที 

ส านัก 
พระราช 
วัง 

 

 

https://goo.gl/pw
u4w8 

กิจกรรมที่ ๓.๒ 
รู้ใจ “พ่อ” 

บทความ ๑๑ ตอน 
เรื่อง “รู้จักพ่อ” 

- สยาม
มีเดีย 

 

https://goo.gl/j9U
fE3 

กิจกรรมที่ ๓.๓ 
เดินตาม “พ่อ” 

ตามรอยพระราชา  5.45 
นาที 

GMM 
GRAMMY 
OFFICIAL 

 

http://gg.gg/94d6
k 

เพลง เดินตาม
รอยเท้าพ่อ 
 

2.53 
นาที 

GMM 
GRAMMY 
OFFICIAL 

 

http://gg.gg/94d0
2 

หน่วยที่ 4 
กิจกรรมที่ ๔.๑ 
การแสดงพ้ืนบ้าน 

ศิลปการแสดงสีภ่าค  
 

13.05 
นาที 

สถาบัน
บัณฑิต
พัฒนศิลป ์

 
 
 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=5EHMNDEVL0Q
&list=RD5EHMND
EVL0Q&start_radi
o=1&t=50 

กิจกรรมที่ ๔.2 
การละเล่น
พื้นบ้าน 
 

การละเล่นพ้ืนบ้าน
ของเด็กไทย 

11.29 
นาที 

มหา 
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
สุวรรณภมู ิ
 
 

 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=hklfKIqv9dg 

https://goo.gl/U6wdLf
https://goo.gl/U6wdLf
https://goo.gl/pwu4w8
https://goo.gl/pwu4w8
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รายการ เน้ือหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code Link 
กิจกรรมที่ ๔.2 
การละเล่นพ้ืนบ้าน 
 

การละเล่นพ้ืนบ้าน
ของเด็กไทย 

11.29 
นาที 

มหา 
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
สุวรรณภมู ิ

 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=hklfKIqv9dg 

กิจกรรมที่ ๔.๓ 
กิจกรรมประเพณี
ไทยในท้องถิ่น 

ประเพณี 4 ภาค
ของประเทศไทย 
 

14.18 
นาที 

Inthira 
Appakarat 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=8fJBFHMwDsk 

กิจกรรมที่ ๔.๔ 
กิจกรรม  
สวย-หล่อแบบไทย  
แต่งกายตามถิ่น 

ตัวอย่างการแต่งกาย
นักศกึษา  

3.54 
นาที 

มหา 
วิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสมีา  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=oq8mZZEFvzA 

กิจกรรมที่ ๔.๖ 
หัตถศิลป์  
ท้องถิ่นเรา 

อาชีพพระราชทาน
ตุ๊กตาชาววัง 

4.50 
นาที 

สถาน ี
โทรทัศน์สี
กองทัพบก
ช่อง 7  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=ebT4ZijH5do 

งานหัตถกรรมไทยสู่
สาล 

3.03 
นาที 

ธนาคาร
กรุงเทพ 
จ ากัด 
(มหาชน)  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=_qfk2bDTbes 

กิจกรรมที่ ๔.๗ 
งามอย่างไทย ยิ้ม
ไหว้ ทักทาย 

มารยาทไทย 10.49 
นาที 

ส านักงาน
คณะ 
กรรมการ
วัฒนธรรม
แห่งชาติ 

 

 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=9aoTOWmzM9E 

หน่วยที่ ๖ 
กิจกรรมที่ ๖.๑ 
ชุมชนที่รัก 

Animal Heroes 
การพึ่งพาช่วยเหลือ
กันของสัตว์ที่อยู่
ร่วมกัน 

11.33 
นาที 

The 
Sound 
Project 

 

https://goo.gl/SrG
nbN 
 

กิจกรรมที่ ๖.๒ 
สิ่งทีฉ่ันเป็น 

การรู้จักตนเองและ
ยอมรับตนเอง 
 

11.33 
นาที 

มหา 
วิทยาลัย
ธุรกิจ
บัณฑิต  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=ajXPYEShjAw 

https://www.youtube.com/watch?v=9aoTOWmzM9E
https://www.youtube.com/watch?v=9aoTOWmzM9E
https://www.youtube.com/watch?v=9aoTOWmzM9E
https://goo.gl/SrGnbN
https://goo.gl/SrGnbN
https://www.youtube.com/watch?v=ajXPYEShjAw
https://www.youtube.com/watch?v=ajXPYEShjAw
https://www.youtube.com/watch?v=ajXPYEShjAw
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รายการ เน้ือหาสาระ แหล่งสื่อ QR Code Link 

หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-book):  
การส่งเสริม
คุณธรรม พอเพียง 
วินัย สุจริต  
จิตอาอาสา  
สร้างคนดสีู่สังคม 

 

 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

 

 

http://dl.moralcent
er.or.th/index.php?o
ption=com_booklib
rary&task=view_bl&t
ab=getmybooksTab
&is_show_data=1&i
d=420&catid=55&Ite
mid=123 

ดอกไม้บานสื่อสาร
ความด ี

พอเพียง ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

 

 

http://dl.moralcent
er.or.th/index.php?o
ption=com_allvideo
share&view=categor
y&slg=2017-07-11-
01-24-5&Itemid=182 

วินัย ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

 

 

http://dl.moralcent
er.or.th/index.php?o
ption=com_allvideo
share&view=categor
y&slg=2017-07-11-
01-26-5&Itemid=182 

สุจรติ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

 

 

http://dl.moralcent
er.or.th/index.php?o
ption=com_allvideo
share&view=categor
y&slg=2017-07-11-
01-26-9&Itemid=182 

จิตอาสา ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

 

 

http://dl.moralcent
er.or.th/index.php?o
ption=com_allvideo
share&view=categor
y&slg=2017-07-11-
01-26-5&Itemid=182 
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รายการ เน้ือหาสาระ แหล่งสื่อ Application 

แอบพลิเคชั่น 
(Application): 
OHM Books  
Shelf 

ประมวลพระราชกรณียกิจ พระราชด ารัส 
และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙ 
 

Apptividia 
Co., Ltd. 

 

สุขพอท่ีพ่อสอน พระราชด ารัส พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ ส าหรับประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องเรื่องค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

Digital 
Government 

Agency, 
Thailand 

 

สุขแท้ที่แม่ให้ พระราชประวัติ พระราชด ารัส  
พระฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกจิ และ
โครงการในพระราชด าริ ของสมเดจ็ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ   
ในรัชกาลที่ ๙ ให้ประชาชนน้อมน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

Digital 
Government 

Agency, 
Thailand 

 

OHM Jitasa3 Multimedia Book เพื่อเผยแพรก่ิจกรรม
การเรยีนรู้ตามแนวพระราชด าริของ
โครงการเยาวชนจิตอาสาตามแนว
พระราชด าริ สร้างประสบการณ์        
การเรยีนรู้วิถีการพึ่งพาตนเอง ผ่านการ 
ลงมือท า เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง 
สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม สร้าง
เครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้ เผยแพร่
ประโยชนส์ุขของประชาชนท่ีได้รบัจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

80Root 
Co.,Ltd. 

 

เพลงของพ่อ 
 

รวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ ๙  
แสดงถึงพระอัจฉรยิภาพของพระองค์ 
 
 

AdvancedOO
p@UTCC 
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รายการ เน้ือหาสาระ แหล่งสื่อ Application 

รวมเพลงคดิถึงพ่อ 
 

รวมเพลงคดิถึง พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธคิุณของพระองคท์ี่มีต่อ
ชาวไทย 
 

Ninalaz 

 

คิดดีมตีังค์ 
 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชนคนรุ่น
ใหม่ ด้วยการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเพื่อ
สร้างอนาคตทีด่ีให้กับสังคมไทย 
มีเครื่องมือช่วยเช็คเป้าหมายต่าง ๆ ของ
ชีวิต และความพร้อมทางด้านการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล 
 

มูลนิธิมั่นพัฒนา  
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่  ๑๒๙ /2560 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา 
---------------------------------------- 

 
 สืบเนื่องนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี ผลิตคนดีออกสู่สังคม สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลตามนโยบายค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ เพื่อให้มีสติรู้ตัว  รู้คิด รู้ปฏิบัติ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาในทุกระดับต้องมีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อเอกสารแนวทาง         
ในการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสาขาวิชาที่เรียน 
 

จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมอบหมายให้หน่วย
ศึกษานิเทศก์ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งและผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการดังนี้ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

1. นายสุเทพ  ชิตยวงษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานที่ปรึกษา 
2. นายวณชิย ์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา 
3. นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา 
4. นายบุญส่ง จ าปาโพธิ ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา 
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คณะกรรมการอ านวยการ 
 

1. นางสาววลัลภา  อยู่ทอง           หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวิทยา ใจวิถี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันา รองประธานกรรมการ 
   อาชีวศึกษาภาคเหนือ  
3. นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา กรรมการ 
   ภาคกลาง  
4. นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน ์ ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา           กรรมการ 
   ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
5. นายจงศักดิ ์ ทยานิธิกลุ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต้ กรรมการ 
6. นายมนต์ชัย มนูธาราม ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา           กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
7. นางสินนีาท ภูมิพล หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
8. นางสาวปิยวีร จุติพงษ์รักษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
9. นายจิราวุฒ ิ แสงสิริโรจน ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
10. นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่วิเคราะห์แผนงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์งบประมาณ 
ขออนุมัติโครงการ ศึกษาส ารวจวิเคราะห์ฐานข้อมูลสารสนเทศของโครงการ บริหารแผนโครงการ ส่งเสริม
สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุน   
การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ก ากับ ดูแล ติดตาม ให้ค าปรึกษาอ านวยการให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ต่อส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๑. นางสาวปิยวีร จุติพงษ์รักษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวโสภ ี นิลรักษ ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการกรรมการ 
๓. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพนัธ ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๔.  นางสาวประไพพิศ เกษพานชิ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๕.. นางสุดสาย ศรีศักดา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๖. นางปรียา ตันวิพัฒน ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคใต้ กรรมการ 
๗. นายปันชัย สุขทั้งป ี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร  
๘. นายจรูญ เตชะเจริญกิจ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคกลาง กรรมการ 
๙. นายศรณ์ณิวชิญ์ ศรวิมล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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๑๐. นางสาวดษุฎี น้อยใจบุญ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
๑๑. นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายประพนธ ์ จุนทวิเทศ  หน่วยศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางพนัธ์ทว ี สหะรัตน ์  หน่วยศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการด าเนินงานมีหน้าที่วางแผนการท างาน ก ากับ ดูแลการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการจัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการวิชาการและวิทยากร 
 

1. นางสาววลัลภา  อยู่ทอง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
2. นายวิทยา ใจวิถี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
3. นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง กรรมการ 
4. นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
5. นายจงศักดิ ์ ทยานิธิกลุ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต้ กรรมการ 
6. นายมนต์ชัย มนูธาราม ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา            กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. นางสุมาล ี โฆษิตนิธิกุล ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
8. นางสาวอัญชล ี ติวานนท ์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
9. นายพนมพร แฉล้มเขตต์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
10. นางสินนีาท ภูมิพล หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
11. นางสาวปิยวีร จุติพงษ์รักษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
12. นายจิราวุฒ ิ แสงสิริโรจน ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
13. นางสาวโสภี  นิลรักษ ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นายชาตร ี ชนานาฏ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. นายวชิัย  จิตมาลีรัตน ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
16. นางศศิธร กุลสิริสวัสดิ ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
17. นางอัมพร พีรพลานนัท์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
18. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
19. นางวไิลวรรณ วงศ์ทองศรี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
20. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณปราโมทย์  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
21. นางสาวประไพพิศ เกษพานชิ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
22. นายมานพ กลิ่นทรัพย ์ หน่วยศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
23. นางพนัธ์ทวี   สหะรัตน ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
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24. นางสาวดษุฎี   น้อยใจบุญ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
25. นางสาวพิมพร ศะริจันทร ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคเหนือ กรรมการ 
26. นางสุดสาย ศรีศักดา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคเหนือ กรรมการ 
27. นางอรวรรณ   สุวรรณภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคเหนือ กรรมการ 
28. นางจารุณี   มณีขัติย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคเหนือ กรรมการ 
29. นางปรียา ตันวิพัฒน ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคใต้ กรรมการ 
30. นายสทุิน ปานเมือง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคใต ้ กรรมการ 
31. นายปันชัย สุขทั้งป ี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร 
32. นายคณิต   พริ้มพราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร 
33. นางสุมนา  กันแย้ม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร  
34. นางกีรตยา  มาศดิตถ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร 
35. นางภณชิฐา  พนมยงค ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร 
36. นายศรณ์ณิวชิญ ์ ศรวิมล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
37. นางสาววิภาวดี  ดวงสูงเด่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
38. นางภรภิพัด    มูลไชย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
39. นายอรรคฤทธิ์  คัมภิรานนท ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
40. นางสาวจิตราพร วัชรเมฆินทร ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
41. นายสธุ ี  โรจน์บุญถึง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคกลาง กรรมการ 
42. นางบุษยมาศ  นิ่มนวล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคกลาง กรรมการ 
43. นางอโนทยา  เรืองศรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร ี กรรมการ 
44. นางวิยดา  วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์                           กรรมการและเลขานกุาร 
45. นายประพนธ ์ จุนทวิเทศ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
46. นางสาวสุวรรณ จินตอนนัต์กุล หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
47. นายจรูญ   เตชะเจริญกิจ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ภาคกลาง 
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 ให้คณะกรรมการวิชาการและวิทยากร มีหน้าที่วางแผนการท างาน วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา
สาระ ให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประสานผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน เสนอแนะและสนับสนุนการด าเนินงาน 
บรรยายให้ความรู้กับครู ให้ค าปรึกษา แนะน า ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตรวจทานความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนิ นโครงการเสนอ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการวิชาการกลุ่มภาคเหนือ 
 

1. นางสาวจตพุร     เมืองมา วิทยาลัยการอาชีพเทิง กรรมการ 
2. นางสาวศิรินภา   แก้วปันมา วิทยาลัยการอาชีพเทิง กรรมการ 
3. นายนิโรจน์    แสงพงษ ์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง กรรมการ 
4. นางสาวสายนท ี ด าดิบ วิทยาลัยการอาชีพฝาง กรรมการ 
5. นายวิทยา     มั่นเติม วิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
6. นายนาวนิ     ศรีวิเศษ วิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
7. นายวรากร  โชติสนีิล วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ กรรมการ 
8. นายคณนิ พอจิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กรรมการ 
9. นางสาวรัชต์ธร    พรหมศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กรรมการ 

 

คณะกรรมการวิชาการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1. นายนิรันดร์   สมมุติ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
2. นายบุญเรือง เย็นศิริ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
3. นางสาวศิษฏานชุ  อุทธา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
4. นายสมควร สาก า วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
5. นางสุกฤตา แสวงทรัพย ์ วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ กรรมการ 
6. นายเฉลิมพล   แก้วพรหม วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กรรมการ 
7. นายสุรยทุธ ธนสารสมบัต ิ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
8. นายชัชวาลย ์ สาระภูม ิ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการ 
9. นายส ารวย ยอดเยี่ยมแกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีรุีรัมย์ กรรมการ 
10. นายสนิท แสนรัมย ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีรุีรัมย์ กรรมการ 
11. นายดาวไทย เบาราญ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
12. นายเอกวิทย ์ ธาตุไชย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี กรรมการ 
13. นายสุระภี ผกาพันธ ์ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 

คณะกรรมการวิชาการกลุ่มภาคกลาง 
 

1. นายอรุณ   เกลื่อนพันธ ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กรรมการ 
2. นายธนภัทร เชียงทอง วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ กรรมการ 
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3. นายไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ ์ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง กรรมการ 
4. นายโกศล ภิญโญ วิทยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล กรรมการ 
5. นางราตรี มงคลนิมิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชียันาท กรรมการ 
6. นายสชุาต ิ โพธิ์รัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพุรรณบุรี กรรมการ 
7. นายนรินทร ์ นักฟ้อน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการ 
8. นางสาวสุจิตรา แก้วหอมสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ กรรมการ 
9. นายอนชุิต อรรถานิธี วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุร ี กรรมการ 
10. นางสาวอรนชุ แสงสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
11. นางสาวพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุร ี กรรมการ 
 

คณะกรรมการวิชาการกลุ่มภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
 

1. นายชัยมงคล จ ารูญ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก กรรมการ 
2. นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสกุล วิทยาลัยการอาชีพองค์รักษ ์ กรรมการ 
3. นายณรงค ์ สุขเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการ 
4. นางภาดี     ขุนนนท ์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรรมการ 
5. นายกมล เรียงไธสง วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุร ี กรรมการ 
6. นายสุรชัย    ปรีทอง วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรรมการ 
7. นางสาวกัลยา วัฒนกุล วิทยาลัยพณิชยการอินทราชยั กรรมการ 
8. นายศราวุธ ภูมิภักดิ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรรมการ 
9. นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
10. นางสาวศศิมา  กานยะคามิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
11. นายโสภณ จิตต์เจียรนัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี กรรมการ 

 

คณะกรรมการวิชาการกลุ่มภาคใต้ 
 

1. นายประเสริฐ ทองสาล ี วิทยาลัยการอาชีพไชยา กรรมการ 
2. นายนฤเทพ นิยมทอง วิทยาลัยการอาชีพไชยา กรรมการ 
3. นายยุทธวิธ ชูสวน วิทยาลัยเทคนิคกระบี ่ กรรมการ 
4. นายชุติไชย ทองมีขวัญ วิทยาลัยเทคนิคสิชล กรรมการ 
5. นางสุกัญญา พลวิก วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช กรรมการ 
6. นายพรชยั บุษยากุล วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช กรรมการ 
7. นางสาวจิตรา ธนูศร วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช กรรมการ 
8. นางกิตติมาพร นิลพานิช วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา กรรมการ 
9. นายสดุใจ ฉายบ้านใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา กรรมการ 
10. นางสุภา ขวัญนุ้ย วิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์นกิร กรรมการ 
11. นางรพีพนัธ ์ กลั่นสมจิตต ์ วิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์นกิร กรรมการ 
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12. นายรพีพฒัน ์ พรหมดนตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ 
13. นางสุธาทพิย ์ แสนเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ 
 

            ให้คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาท าหน้าที่ วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ จัดท าต้นฉบับคู่มือ และแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลสถานศึกษา ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลกิจกรรม ตรวจทานความถูกต้องตามหลักวิชาการ และท าหน้าที่อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

คณะกรรมการสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ และการนิเทศ 
 

1. นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา ประธานกรรมการ 
   ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
2. นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
3. นางสาวสุวรรณ จินตอนันต์กลุ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
4. นางอัมพร พีรพลานนัท์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
5. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพนัธ ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
6. นายสธุ ี โรจน์บุญถึง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคกลาง กรรมการ 
7. นายจรูญ เตชะเจริญกิจ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคกลาง กรรมการ 
8. นายปันชัย สุขทั้งป ี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร 
9. นายศรณ์ณิวชิญ ์ ศรวิมล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10. นางปรียา ตันวิพัฒน ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคใต้ กรรมการ 
11. นางสุดสาย ศรีศักดา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษา กรรมการและเลขานุการ 
   ภาคเหนือ  
12. นางอโนทยา เรืองศรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท าหน้าที่ ให้ค าแนะน าการสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผลของกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับคณะกรรมการวิชาการจากสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลสถานศึกษา ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสร้าง
เครื่องมือการนิเทศ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. นางสาวปิยวีร จุติพงษ์รักษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวโสภ ี นิลรักษ ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
3. นายประพนธ ์ จุนทวิเทศ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
4. นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
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5. นางศศิธร กุลสิริสวัสดิ ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางพนัธ์ทว ี สหะรัตน ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวดษุฏี น้อยใจบุญ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลในระหว่างด าเนินโครงการและหลังด าเนิน
โครงการ สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์/ประเมินผล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
 

คณะกรรมการเอกสารวิชาการ การเงินและพัสดุ 
 

1. นายประพนธ ์ จุนทวิเทศ หน่วยศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวโสภ ี นิลรักษ ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
3. นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
4. นางสาวดษุฏี น้อยใจบุญ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
5. นางสาวอาร ี โอสถจันทร ์ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
6. นางสาวณัฐพัสสร ค าฟ ู ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคเหนือ กรรมการ 
7 นายวีระพงศ ์ จุณศิริ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคเหนือ กรรมการ 
8. นางเฉลิมศร ี เกตากุล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร 
9. นายอ าพล กล้าการขาย หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
10. นางสาววชัร ี บุตระค า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กรรมการ 
   และกรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวปิยวีร จุติพงษ์รักษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวขนษิฐา นามวงค ์ ส านักพฒันาสมรรถนะครูและ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   บุคลากรอาชีวศึกษา 
 

 ให้คณะกรรมการเอกสารวิชาการ การเงินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกจ่าย
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร 
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมฯ การลงทะเบียน การจัดซื้อ/ จัดจ้างวัสดุ เอกสารการพิมพ์ในการ
ประชุม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 

          ให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
(เพิ่มเติม) ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ ได้ตามความเหมาะสม 
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 ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่      มกราคม    พ.ศ. 2560 
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ที่ ศธ 0613/๑๓๓๙                                                  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 

 

 ๒๑ กุมภาพันธ์  2560 

เร่ือง   เพิ่มรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหลักสูตร ปวช. 2556 และ ปวส. 2557 

เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตร ปวช. 2556 และ ปวส. 2557 จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับ ส านักงาน ป.ป.ช. มี
นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ในสถานศึกษา โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
ทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 เพื่อส่งเสริมการประพฤติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
ปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี ความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

       เพื่อให้การน านโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้พัฒนารายวิชากิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1. รายวิชา 2000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (0-2-0) ในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556         

2. รายวิชา 3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (0-2-0) ในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

 

                  ทั้งนี้  หน่วยศึกษานิเทศก์ ก าลังด าเนินการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2560 และจะเผยแพร่แก่สถานศึกษาเพือ่น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมฯ ต่อไป 
 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ           
                                               

 
 

                   
  
หน่วยศึกษานิเทศก ์
โทร 0-2510-1823  0-25101615 ต่อ 124 โทรสาร ตอ่ 115 
E-mail: supervisor_vec@hotmail.com AMS e-Office: หน่วยศึกษานิเทศก์ 
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ภาพแนวการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
หน่วยกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมที่ 1.2 ความดีของฉัน กิจกรรมที่ 1.3 ลูกโปง่ความดี 
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หน่วยกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี  

 

 

 

 

 
กิจกรรมที่ 2.2 สวยด้วยใจ  กิจกรรมที่ 2.3 มือสะอาดชาตไิม่ล่ม 
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หน่วยกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท  

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมที่ 3.1 รู้จักพ่อ กิจกรรมที่ 3.3 เดินตามพ่อ 
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หน่วยกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4.1 การแสดงพื้นบา้น กิจกรรมที่ 4.5 ภาษาไทย ภาษาถิ่น 
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หน่วยกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5.1 เราท าได้ ใครรูบ้้าง  
ฐานที่ 1 “สมดุลชีวิต เราท าได้" 

กิจกรรมที่ 5.1 เราท าได้ ใครรูบ้้าง  
ฐานที่ 2 “บิงโก ใครรู้บ้าง" 
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หน่วยกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 6.1 ชุมชนที่รัก 
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คณะท างาน 
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ที่ปรึกษา 

๑. นางสาววัลลภา อยู่ทอง ผู้ช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอน 

  อาชีวศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. นางผ่องพรรณ จรส้จินดารัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์   
๓. นายจิรวุฒิ แสงสิริโรจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ 

 

คณะบรรณาธิการด้านเนื้อหา   

๑. นางสาววัลลภา อยู่ทอง ผู้ช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอน 

  อาชีวศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์   
๓. นายประพนธ ์ จุนทวิเทศ  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
๔. นางสาวโสภ ี นิลรักษ ์  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
๕. นายวิทยา มั่นเติม  วิทยาลัยเทคนิคตาก 
๖. นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
๗. นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
๘. นายดาวไทย เบาราญ  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
๙. นายวิรุฬห ์ นาสุอินทร์  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
๑๐. นางราตรี มงคลนิมิต  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชียันาท 
๑๑. นายสุระภี ผกาพันธ ์  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 
๑๒. นายชัชวาลย ์ สาระภูม ิ  วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 
๑๓. นายเอกวิทย ์ ธาตุไชย  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
๑๔. นายประเสริฐ ทองสาล ี  วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
๑๕. นายกรกฎ รอดพูล  วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุร ี

 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม   

๑. นางสาววัลลภา อยู่ทอง ผู้ช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอน 

  อาชีวศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์   

 



หน่วยศกึษานเิทศก์
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

http://nited.vec.go.th


