สรุปประเด็นสำคัญในกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
โควตำส่งเสริมผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

โดย
งำนรับเข้ำศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
สิงหำคม ๒๕๖๐

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

- เกณฑ์การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในแฟ้มสะสมผลงาน

๔

- เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน

๖

- เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม

๑๒

- เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทางาน

๑๘

- เกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ ของแต่ละกลุ่มคุณธรรม

๒๓

- แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒๔

-๑-

กลุ่มที่ ๑ คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน
เป้าหมาย : ผู้เรี ยนพัฒนาคุณธรรมของตนได้ เต็มตามศักยภาพและดารงตนอย่างมีความสุข โดยไม่
เบียดเบียนผู้อื่น
ประกอบด้ วยคุณธรรม ๖ ประการ คือ รักสะอาด ความสนใจใฝ่ รู้ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง การพึ่งตนเอง
การรักษาศีล ๕ หรื อหลักธรรมขันพื
้ ้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ และการหลีกเลี่ยงอบายมุข ซึง่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้
การหลีกเลี่ยง
อบายมุข
การรักษาศีล ๕ หรือหลักธรรม
ขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับ
ถือ
การพึ่งตนเอง

รักสะอาด

การพัฒนา
ตน

ความสนใจใฝ่ รู้

ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง

นิยามศัพท์
๑. รั กสะอาด หมายถึง การรักษาความสะอาดทางด้ านจิตใจ โดยมีการพัฒนาจิตใจของตนเองให้
สะอาดผ่องใสอยูเ่ สมอ และการรักษาความสะอาดด้ านร่างกาย กายภาพ สิ่งแวดล้ อม
๒. ความสนใจใฝ่ รู้ หมายถึง ความตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยน ความพยายาม ความกระตือรื อร้ นของ
บุคคลที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ หรื อเรี ยนรู้ให้ ลกึ ซึ ้ง กว้ างขวางมากขึ ้น
๓. ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ความมัน่ ใจ และมัน่ คงอยูใ่ นเหตุในผลตามแนวความคิด หลักการ
ทางาน และการกระทาของตนเองที่จ ะทางานให้ สาเร็ จ ลุล่วงได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
๔. การพึ่ งตนเอง หมายถึ ง ความสามารถและทั ก ษะในการด าเนิ น ชี วิ ต ด้ วยตนเอง
ทังด้
้ านชีวิตส่วนตัว การเรี ยนและการทางานอย่างมีความสุข
๕. การรั ก ษาศี ล ๕ หรื อ หลั ก ธรรมขั น้ พื น้ ฐานของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ หมายถึง การหมั่น
ประพฤติ ปฏิบตั ติ ามหลักศีล ๕ หรื อหลักธรรมพื ้นฐานในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อปรับพฤติกรรมของตนเองให้ ละเว้ น
จากการกระทาที่เป็ นโทษ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การทะเลาะวิวาททาร้ ายร่างกายกัน การลักขโมย การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การหลอกลวงฉ้ อโกง การเสพสุรา ยาเสพติด และของมึนเมาทังหลาย
้
เป็ นต้ น
/...๖.การหลีกเลี่ยงอบายมุข

-๒๖. การหลีกเลี่ยงอบายมุข หมายถึง การละเว้ น หรื อไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสิ่งที่นาชีวิตของตนไปสูค่ วาม
เสื่อม เช่น การเที่ยวกลางคืน การพนัน การหมกมุน่ กับการเที่ยวเล่นที่ก่อให้ เกิดโทษ การติดเกม การคบคนชัว่ เป็ นมิตร
การเกียจคร้ านในการศึกษาเล่าเรี ยนและการทางาน เป็ นต้ น

กลุ่มที่ ๒ คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทางาน
เป้าหมาย : ความสาเร็จของการทางานรายบุคคลและการทางานกลุม่
ประกอบด้ วยคุณธรรม ๖ ประการ คือ ความอุตสาหะ ความประหยัด ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สจุ ริต และความมีน ้าใจ ซึง่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้
ความอุตสาหะ

ความมีน้าใจ

ความซื่อสัตย์ สุจริต

ความรับผิดชอบ

การพัฒนาการ
ทางาน

ความประหยัด

ความมีวินัย

นิยามศัพท์
๑. ความอุ ต สาหะ หมายถึง ความมุ่ง มั่น ตัง้ ใจ เพี ยรพยายามทาหน้ าที่ การงานอย่างต่อ เนื่ อ ง
สม่าเสมอด้ วยความอดทน เพื่อให้ เกิดความสาเร็จในการทางาน
๒. ความประหยัด หมายถึง การใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ทังของตนเองและส่
้
วนรวม อย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล
และระมัดระวัง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและคุ้มค่า
๓. ความมีว ินั ย หมายถึง การประพฤติป ฏิบ ตั ิต นตามกฎระเบีย บ ข้ อ บัง คับ กติก า และ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ในสังคม
๔. ความรับผิดชอบ หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ของตน ทังในฐานะผู
้
้ นาและ
ผู้ตามที่ดีของกลุ่มและสังคม ด้ วยความตั ้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบและมีเหตุมีผล รวมทังยอมรั
้
บผลแห่ง
การกระทานัน้
/...๕.ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต

-๓๕. ความซื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง การประพฤติ ปฏิบตั ถิ กู ต้ อง ตรงต่อความเป็ นจริง ทังกาย
้
วาจา
ใจ ทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
๖. ความมี น ้า ใจ หมายถึ ง การเอื อ้ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ เอื อ้ อาทร ช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กู ล กั น และกั น
เอาใจใส่ ให้ ความสนใจในชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้ สามารถ
ทางานของหมูค่ ณะประสบผลสาเร็จ

กลุ่มที่ ๓ คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม
เป้าหมาย : สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน
ประกอบด้ วยคุณธรรม ๖ ประการ คือ ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ ความสามัคคี
มีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็ นประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ ซึง่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้

ความ

ความกตัญญูกตเวที

จิตสาธารณะ
การพัฒนาการ

ความเป็ นประชาธิปไตย

ความเสียสละ

อยู่ร่วมกันในสังคม

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความสามัคคี

นิยามศัพท์
๑. ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การแสดงออกถึงการรู้ คุณ และการสนองคุณต่อพ่อแม่ บุพการี
บุคคลในครอบครัว ผู้มีพระคุณ ครู โรงเรี ยน ชุมชน สังคม และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ความเสียสละ หมายถึง การบริ จาคแบ่งปั นให้ แก่ผ้ อู ื่น ด้ วยกาลังกาย กาลังทรัพย์ หรื อกาลัง
ปั ญญา ด้ วยความเต็มใจ
๓. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้ อมเพรี ยง ปรองดองเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน ในการทากิจกรรมที่ดี
งามเป็ นหมูค่ ณะ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
/...๖.ความมีมนุษย์สมั พันธ์

-๔๔. ความมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การประพฤติ ปฏิบตั ติ นให้ มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น เพื่อความ
สงบสุขและความสาเร็จของหมูค่ ณะ
๕. ความเป็ นประชาธิปไตย หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตนตามสิทธิและหน้ าที่ของตนเองและ
เคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยเท่าเทียมเสมอกัน ใช้ เหตุผลและสติปัญญาในการตัดสินใจให้ สอดคล้ อง
กับ
หลักธรรมาภิบาล
๖. จิตสาธารณะ หมายถึง การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือในภารกิจ เหตุการณ์หรื อสิ่งที่จะ
ก่อให้ เกิดผลได้ ผลเสียแก่ประชาชนทัว่ ไปในชุมชนและสังคม ด้ วยความตระหนัก สมัครใจ กระตือรื อร้ น และพึงพอใจ
ขัน้ ตอนการประเมินคุณธรรมฯ จากแฟ้มสะสมผลงาน
๑. แต่ งตัง้ คณะกรรมการ
๑. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลในแฟ้มสะสมผลงานโดยภาพรวมใช้ เกณฑ์
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลในแฟ้มสะสมผลงานที่สถานศึกษารับรอง ดังนี ้ เพิ่มนิยาม
สะสมผลงาน

การ
แฟ้ม

เกณฑ์ การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลในแฟ้มสะสมผลงาน
ระดับความน่ าเชื่อถือ

ประเด็นการพิจารณา

๑

หลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ไม่สอดคล้ องกัน

๒

หลักฐานและข้ อมูลต่าง ๆ มีความสอดคล้ องกันเป็ นส่วนน้ อย

๓

หลักฐานและข้ อมูลต่าง ๆ มีความสอดคล้ องกัน และยืนยันสภาพจริงเป็ นส่วนใหญ่

๔

หลักฐานและข้ อมูลต่าง ๆ มีความสอดคล้ องกันทังหมดและยื
้
นยันสภาพความเป็ น
จริง

๒. แฟ้ มสะสมผลงานที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ความน่า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มูล ในแฟ้ มสะสมผลงาน โดย
ภาพรวมตังแต่
้ ระดับ ๓ ขึ ้นไป จะนาไปประเมิน ระดับคุณธรรมแต่ละคุณธรรมของผู้เรี ยน โดยใช้ เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม หน้ า ๒๔
ส่วนแฟ้มสะสมผลงานที่ได้ รับการประเมินต่ากว่าระดับ ๓ ครู ควรชีแ้ จงข้ อบกพร่ องต่างๆ ให้
ผู้เรี ยนได้ ทราบเพื่อปรับปรุง แก้ ไขในโอกาสต่อไป
๓. นาผลการประเมินระดับคุณธรรมของผู้เรี ยนจากข้ อ ๒ ไปประเมินเพื่อจัดระดับคุณภาพตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ระดับ คุณ ธรรมหน้ า ๒๔ แล้ ว บัน ทึก ในแบบบัน ทึก ผลการประเมิ น ฯ ของผู้เ รี ยน
แต่ละคน (ดังหน้ า ๒๕)
/...๔.แจ้ งผลการประเมิน

-๕๔. แจ้ งผลการประเมิ น ให้ ผู้ เรี ยนแต่ ล ะคนทราบ และร่ ว มปรึ ก ษาหารื อกั บ ผู้ เรี ยน เพื่ อ
รับฟั งความคิดเห็น จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ทังนี
้ ้ สถานศึกษาอาจปรับปรุ งวิธีการประเมินให้ เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาและควรพัฒนา
ระบบการประเมินแฟ้มสะสมผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม นอกจากนี ้สถานศึกษาพึงสร้ างกระบวนการให้
ผู้ปกครอง ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ไปพร้ อมกัน เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู กครองมีความเข้ าใจ มีส่วนร่ วมในการปลูกฝั งและส่งเสริ ม
คุณธรรมของผู้เรี ยนในปกครองได้ อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาคุณธรรมของตนได้ อย่างเป็ นระบบ

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนฯ

-๖เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำตน ในระดับสถำนศึกษำ
คุณลักษณะ
ที่ต้องกำรประเมิน
๑.รักสะอำด หมายถึง
๑. การแต่งกายสะอาด ถูกระเบียบและ
การรักษาความสะอาดทางด้านจิตใจ กาลเทศะ
โดยมีการพัฒนาจิตใจของตนเองให้
๒. การดูแลรักษาร่างกายตนเองให้สะอาด
สะอาดผ่องใสอยู่เสมอ และการรักษา ๓. การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
ความสะอาดด้านร่างกาย กายภาพ
เรียบร้อยของข้าวของเครื่องใช้และที่อยู่อาศัย
สิ่งแวดล้อม
๔. การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เอกสำรหลักฐำน
เรียบร้อยด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน
๕. การเป็นแบบอย่างหรือแกนนาในการรักษา
- บันทึกการตรวจเครื่องแต่งกาย
ความสะอาด
- ภาพกิจกรรม
- สมุดบันทึกความดี
- เกียรติบัตร/รางวัล
คุณธรรม

ระดับคุณภำพ
๔
๓
๒
๑
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ
หลักฐานที่
หลักฐานที่
หลักฐานที่
หลักฐานที่
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ครบทั้ง ๕ ข้อ
ตามข้อ ๑-๔
ตามข้อ ๑-๓
ตามข้อ ๑-๒

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนฯ(ต่อ)

-๗เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำตน ในระดับสถำนศึกษำ(ต่อ)
คุณลักษณะ
ที่ต้องกำรประเมิน
๒. ควำมสนใจใฝ่รู้ หมายถึง
๑. ความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ความ
๒. ความพยายามในการศึกษา เรียนรู้
พยายาม ความกระตือรือร้นของบุคคล อย่างลึกซึ้ง
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือเรียนรู้ให้
๓. ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ลึกซึ้ง กว้างขวางมากขึ้น
อยู่เสมอ
๔. ผลงานหรือรางวัลทางด้านวิชาการ
เอกสำรหลักฐำน :
(ระดับโรงเรียน/จังหวัด/เขตพื้นที่/ระดับภาค/
- บันทึกการเข้าเรียน
ระดับประเทศ)
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- คารับรองพฤติกรรมของครูที่ปรึกษา/
ครูผู้สอน
- แบบบันทึกการใช้บริการแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
- ภาพกิจกรรม
- สมุดบันทึกความดี
- เกียรติบัตร/ผลงาน
คุณธรรม

ระดับคุณภำพ
๔
๓
๒
๑
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ
หลักฐานที่
หลักฐานที่
หลักฐานที่
หลักฐานที่
ชัดเจน ครบทั้ง
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
๔ ข้อ
ตามข้อ ๑-๓
ตามข้อ ๑-๒
ตามข้อ ๑

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนฯ(ต่อ)

-๘เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำตน ในระดับสถำนศึกษำ(ต่อ)
คุณธรรม
๓. ควำมเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ความ
มั่ น ใจ และมั่ น คงอยู่ ใ นเหตุ ในผลตาม
แนวความคิด หลักการทางาน และการ
กระท าขอ งต นเ อ งที ่จ ะท าง า น ใ ห้
สาเร็จ ลุล่ว งได้อ ย่า งถูก ต้อ งเหมาะสม
แ
ล
ะ
มีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ
ที่ต้องกำรประเมิน
๑. ความกล้าแสดงออกในเชิงบวก
๒. การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา /
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม
๔. ความเป็นผู้นาที่แสดงออกถึงความ
เชื่อมั่นในตนเอง

ระดับคุณภำพ
๔
มีพฤติกรรมและ
หลักฐานที่ชัดเจน
ครบทั้ง ๔ ข้อ

๓
๒
๑
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ
หลักฐานที่ชัดเจน หลักฐานที่ชัดเจน
หลักฐานที่
ตามข้อ ๑-๓
ตามข้อ ๑-๒
ชัดเจน ตามข้อ
๑

เอกสำรหลักฐำน :
- ภาพกิจกรรม
- สมุดบันทึกความดี
- เกียรติบัตร/ผลงาน

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนฯ (ต่อ)

-๙เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำตน ในระดับสถำนศึกษำ(ต่อ)
คุณธรรม
๔ . ก ำ ร พึ่ ง ต น เ อ ง ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถและทักษะในการดาเนิ น
ชี วิ ต ด้ ว ยตนเอง ทั้ ง ด้ า นชี วิ ต ส่ ว นตั ว
การเรี ย นและ การท างานอย่ า งมี
ความสุข
เอกสำรหลักฐำน
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน
- คารับรองของครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน
- ภาพกิจกรรม
- สมุดบันทึกความดี
- เกียรติบัตร/ผลงาน

คุณลักษณะ
ที่ต้องกำรประเมิน
๑. ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันด้วยตนเอง
๒. ความสามารถในการศึกษาหาความรู้
ต่างๆ ด้วยตนเอง
๓. ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข
๔. การเป็นแบบอย่างในการพึ่งตนเอง

ระดับคุณภำพ
๔
๓
๒
๑
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ
หลักฐานที่ชัดเจน หลักฐานที่ชัดเจน หลักฐานที่ชัดเจน
หลักฐานที่
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ตามข้อ ๑-๓
ตามข้อ ๑-๒
ชัดเจน ตามข้อ
๑

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนฯ(ต่อ)

-๑๐เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำตน ในระดับสถำนศึกษำ
คุณธรรม
๕. กำรรักษำศีล ๕ หรือหลักธรรมขั้น
พื้นฐำนของศำสนำที่ตนนับถือ หมายถึง
การหมั่นประพฤติ ปฏิบัติตามหลักศีล ๕
หรือหลักธรรมพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ
เพื่อปรับพฤติกรรมของตนเองให้ละเว้นจาก
การกระทาที่ เป็นโทษ เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกาย
กัน
การลักขโมย การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การหลอกลวงฉ้อโกง การเสพ
สุรา ยาเสพติด และของมึนเมาทั้งหลาย เป็น
ต้น
เอกสำรหลักฐำน
- แบบบักทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน/ชุมชน
- ภาพกิจกรรม
- สมุดบันทึกความดี
- เกียรติบัตร/ผลงาน

ระดับคุณภำพ
คุณลักษณะ
ที่ต้องกำรประเมิน
๔
๓
๒
๑
๑.การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ
คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน/ชุมชน หลักฐานที่ชัดเจน หลักฐานที่ชัดเจน หลักฐานที่ชัดเจน หลักฐานที่ชัดเจน
๒. การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล ครบทั้ง ๔ ข้อ
ตามข้อ ๑-๓
ตามข้อ ๑-๒
ตามข้อ ๑
๕ หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ
๓. การเป็นแบบอย่าง/แกนนา ใน
สถานศึกษาในการปฏิบัติตาม
หลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตน
นับถือ
๔. การเป็นแบบอย่าง/แกนนา ใน
ชุมชน/สังคม ในการปฏิบัติตาม
หลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตน
นับถือ

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนฯ(ต่อ)

-๑๑เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำตน ในระดับสถำนศึกษำ
ระดับคุณภำพ
คุณลักษณะ
ที่ต้องกำรประเมิน
๔
๓
๒
๑
๖. กำรหลีกเลี่ยงอบำยมุข หมายถึง การละ ๑. การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่นาชีวิตของตน
เว้น หรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่นาชีวิตของตน
ไปสู่ความเสื่อม ได้แก่
ไปสู่ความเสื่อม เช่น การเที่ยวกลางคืน การ
๑.๑ ติดสุราหรือของมึนเมา
พนัน การหมกมุ่นกับการเที่ยวเล่นที่
๑.๒ ชอบเที่ยวกลางคืน
ก่อให้เกิดโทษ การติดเกม การคบคนชั่วเป็น
๑.๓ ชอบเที่ยวดูการละเล่นที่ก่อให้เกิด
มิตร การเกียจคร้านในการศึกษาเล่าเรียน โทษ
และการทางาน เป็นต้น
๑.๔ ติดการพนัน
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ
๑.๕. คบคนชั่วเป็นมิตร
หลักฐานที่
หลักฐานที่
หลักฐานที่
หลักฐานที่
เอกสำรหลักฐำน
๑.๖. เกียจคร้าน ในการศึกษาเล่าเรียน ชัดเจน ครบทั้ง ชัดเจน ตามข้อ ชัดเจน ตามข้อ ชัดเจน ตามข้อ
- แบบบักทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ และการทางาน
๔ ข้อ
๑-๓
๑-๒
๑
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
๒. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
- ภาพกิจกรรม
นักเรียนในโรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
- สมุดบันทึกความดี
๓. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้คน
- เกียรติบัตร/ผลงาน
ในชุมชน/สังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
๔. การเป็นแบบอย่าง/แกนนา ในการ
ดาเนินชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
คุณธรรม

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมฯ

-๑๒เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อพัฒนำกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ในระดับสถำนศึกษำ
คุณธรรม

คุณลักษณะ
ที่ต้องกำรประเมิน
ควำมกตัญญูกตเวที
๑.ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ บุพการี
หมายถึง การแสดงออก บุคคล ในครอบครัว ครู ผู้มีพระคุณ
ถึง
๒.ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ บุพการีบุคคล
การรู้คุณและการสนอง ในครอบครัว ครูผู้มีพระคุณ
คุณต่อพ่อแม่บุพการี
และชักชวนให้เพื่อนและผู้อื่นปฏิบัติ
บุคคลในครอบครัว
๓.ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ บุพการีบุคคล
ผู้มีพระคุณ ครู โรงเรียน ในครอบครัว ครูผู้มีพระคุณ
ชุมชน สังคม ชาติ ศาสนา และชักชวนให้เพื่อนและผู้อื่นปฏิบัติ
และพระมหากษัตริย์
และเห็นความสาคัญของการสนอง
คุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ด้วยความยินดี เต็มใจ
๔.เป็นแบบอย่างหรือแกนนาในการ
ดูแลเอาใจใส่ พ่อแม่ บุพการี บุคคล
ในครอบครัว ครู ผู้มีพระคุณ
ชักชวน ให้เพื่อนและผู้อื่น
เห็นความสาคัญของการสนองคุณ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ด้วยความยินดี เต็มใจ

ระดับคุณภำพ
๔
๓
๒
๑
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและหลักฐาน พฤติกรรมและหลักฐาน
มีพฤติกรรม
หลักฐานเชิง
เชิงประจักษ์ตาม
เชิงประจักษ์ตาม
และหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่ต้องการ คุณลักษณะที่ต้องการ ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
คุณลักษณะที่
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ต้องการประเมิน
ข้อที่ ๑ -๓
๒ ข้อ จาก
๑ ข้อ จากข้อที่
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ข้อที่ ๑-๓
๑-๓

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมฯ(ต่อ)

-๑๓เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อพัฒนำกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ในระดับสถำนศึกษำ
คุณธรรม
ควำมเสียสละ
หมายถึง การมีน้าใจ
แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นด้วย
กาลังกาย กาลังใจ
กาลังทรัพย์หรือ
กาลังปัญญา

คุณลักษณะ
ที่ต้องกำรประเมิน
๑.มีน้าใจ แบ่งปันและช่วยเหลือ
ผู้อื่นตามโอกาสอันควร
๒.มีน้าใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือหรือ
บริจาคทรัพย์ สิ่งของ ตามกาลัง
ความสามารถของตน และชักชวนให้
เพื่อนและผู้อื่นปฏิบัติ
๓.มีน้าใจ อาสาช่วยเหลือ อุทิศตน
เวลา สติปัญญา หรือบริจาคทรัพย์
สิ่งของตามกาลังความสามารถ
เพื่อแบ่งเบาภาระผู้อื่นและสังคม
และชักชวนให้เพื่อนและผู้อื่นปฏิบัติ
๔.เป็นแบบอย่างหรือ แกนนาในการ
มีน้าใจอาสาช่วยเหลือ อุทิศตน เวลา
สติปัญญา หรือบริจาคทรัพย์ สิ่งของ
ตามกาลัง ความสามารถ เพื่อแบ่ง
เบาภาระผู้อื่น และสังคม และ
ชักชวนให้เพื่อนและผู้อื่นปฏิบัติ

ระดับคุณภำพ
๔
๓
๒
๑
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและหลักฐาน พฤติกรรมและหลักฐาน
มีพฤติกรรม
หลักฐานเชิง
เชิงประจักษ์ตาม
เชิงประจักษ์ตาม
และหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่ต้องการ คุณลักษณะที่ต้องการ ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
คุณลักษณะที่
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ต้องการประเมิน
ข้อที่ ๑ -๓
๒ ข้อ จาก
๑ ข้อ จากข้อที่
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ข้อที่ ๑-๓
๑-๓

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมฯ(ต่อ)

-๑๔คุณธรรม
ควำมสำมัคคี
หมายถึง ความพร้อม
เพรียงความกลมเกลียว
เป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกันในการทา
กิจกรรมที่ดีงาม
เป็นหมู่คณะ โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว

เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อพัฒนำกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ในระดับสถำนศึกษำ
คุณลักษณะ
ระดับคุณภำพ
ที่ต้องกำรประเมิน
๔
๓
๒
๑
๑.ให้ความร่วมมือ
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและหลักฐาน พฤติกรรมและหลักฐาน
มีพฤติกรรม
ในการทากิจกรรมเป็นหมู่คณะตาม
หลักฐานเชิง
เชิงประจักษ์ตาม
เชิงประจักษ์ตาม
และหลักฐานเชิงประจักษ์
โอกาสอันควร
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่ต้องการ คุณลักษณะที่ต้องการ ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
๒.ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
คุณลักษณะที่
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
เป็นหมู่คณะด้วยความเต็มใจ
ต้องการประเมิน
ข้อที่ ๑ -๓
๒ ข้อ จาก
๑ ข้อ จากข้อที่
๓.ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ข้อที่ ๑-๓
๑-๓
เป็นหมู่คณะด้วยความเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกันโดยเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
๔.เป็นแบบอย่างหรือแกนนาในการ
ทากิจกรรมเป็นหมู่คณะด้วย
ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน โดย
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตัว

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมฯ(ต่อ)

คุณธรรม
ควำมมีมนุษยสัมพันธ์
หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
เพื่อความสงบสุขและ
ความสาเร็จของ
ตนเองและหมู่คณะ

-๑๕เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อพัฒนำกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ในระดับสถำนศึกษำ
คุณลักษณะ
ระดับคุณภำพ
ที่ต้องกำรประเมิน
๔
๓
๒
๑.มีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเพื่อน
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและหลักฐาน พฤติกรรมและหลักฐาน
หรือผู้ใกล้ชิด
หลักฐานเชิง
เชิงประจักษ์ตาม
เชิงประจักษ์ตาม
๒.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและ
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่ต้องการ คุณลักษณะที่ต้องการ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ คุณลักษณะที่
ประเมิน
ประเมิน
๓.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจา ต้องการประเมิน ข้อที่ ๑ -๓
๒ ข้อ จาก
ไพเราะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ข้อที่ ๑-๓
และปฏิบัติตน ได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
๔.เป็นแบบอย่างหรือแกนนาในการ
มีสัมพันธภาพ ที่ดีกับผู้อื่น และ
ปฏิบัติตน ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ก่อให้เกิดความสุขและความสาเร็จ

๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ประเมิน
๑ ข้อ จากข้อที่
๑-๓

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมฯ(ต่อ)

-๑๖-

คุณธรรม
ควำมเป็นประชำธิปไตย
หมายถึ ง การประพฤติ
ปฎิ บั ติ ต นตามสิ ท ธิ แ ละ
หน้ า ที่ ข องตนเอง และ
เคารพในสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น
โดยเท่าเทียม เสมอกันกัน
ใช้ เ หตุ ผ ลและสติ ปั ญญา
ในการตัดสินใจ
ให้
สอดคล้องกับหลัก ธร
มาภิบาล

เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อพัฒนำกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ในระดับสถำนศึกษำ
คุณลักษณะ
ระดับคุณภำพ
ที่ต้องกำรประเมิน
๔
๓
๒
๑
๑.เคารพในสิทธิ หน้าที่ และ
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและหลักฐาน พฤติกรรมและหลักฐาน
มีพฤติกรรม
บทบาทของตนเอง โดยไม่ละเมิด
หลักฐานเชิง
เชิงประจักษ์ตาม
เชิงประจักษ์ตาม
และหลักฐานเชิงประจักษ์
สิทธิของผู้อื่น
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่ต้องการ คุณลักษณะที่ต้องการ ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
๒.เคารพในสิทธิ หน้าที่ และ
คุณลักษณะที่
ประเมิน
ประเมิน๒ ข้อ
ประเมิน
บทบาทของตนเองและผู้อื่นโดยไม่
ต้องการประเมิน
ข้อที่ ๑ -๓
จากข้อที่ ๑-๓
๑ ข้อ จากข้อที่ ๑-๓
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ครบทั้ง ๔ ข้อ
๓.เคารพในสิทธิบทบาทหน้าที่ และ
ความเสมอภาคของผู้อื่น
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย
๔.เป็นแบบอย่างหรือแกนนาในการ
เคารพสิทธิ หน้าที่ และ
บทบาทของผู้อื่น มีความเสมอภาค
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย
/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมฯ(ต่อ)

-๑๗คุณธรรม
จิตสำธำรณะ
หมายถึง จิตที่คิด
สร้างสรรค์ เป็นกุศลและ
มุ่งทาความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อพัฒนำกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ในระดับสถำนศึกษำ
คุณลักษณะ
ระดับคุณภำพ
ที่ต้องกำรประเมิน
๔
๓
๒
๑.เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็น
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและหลักฐาน พฤติกรรมและหลักฐาน
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตาม หลักฐานเชิง
เชิงประจักษ์ตาม
เชิงประจักษ์ตาม
โอกาสอันควร
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่ต้องการ คุณลักษณะที่ต้องการ
๒.อาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
คุณลักษณะที่
ประเมิน
ประเมิน
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ต้องการประเมิน ข้อที่ ๑ -๓
๒ ข้อ จากข้อที่ ๑-๓
๓.กระตือรือร้น พึงพอใจ และมี
ครบทั้ง ๔ ข้อ
จิตสานึกรับผิดชอบในการเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์จนบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน
ชุมชนและสังคม
๔.เป็นแบบอย่างหรือแกนนาในการ
ความกระตือรือร้น พึงพอใจ และมี
จิตสานึก
รับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมสา
ธารณ
ประโยชน์จนบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน
ชุมชนและสังคม

๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ประเมิน
๑ ข้อ จากข้อที่ ๑-๓

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทางานฯ

-๑๘เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำน ในระดับสถำนศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
ความประหยัด
คุณลักษณะที่ต้องการประเมิน
๔
๓
๒
ความประหยัด หมายถึง
ข้อที่ ๑: ใช้ทรัพยากรของตนเอง เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ พฤติกรรมและ
การใช้ทรัพยากรหรือสิ่งของ น้า ไฟฟ้า เป็นต้น อย่างระมัดระวัง
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
ต่างๆ ทั้งของตนเองและ
ข้อที่ ๒: ใช้ทรัพยากรของส่วนรวม เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์
ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ส่วนรวม อย่างพอประมาณ น้า ไฟฟ้า เป็นต้น อย่างระมัดระวัง
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
มีเหตุมีผล และระมัดระวัง ข้อที่ ๓: ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์หรือรณรงค์การใช้ทรัพยากร ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และ และพลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ตั้งแต่ข้อที่ ๑ -๓
๒ ข้อ จาก
เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อที่ ๔: เป็นแกนนา ผู้นา หรือแบบอย่าง ในการใช้
ข้อที่ ๑-๓
ทรัพยากรทั้งของตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

๑
มีพฤติกรรมและ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่
ต้องการประเมิน
๑ ข้อ จาก
ข้อที่ ๑-๓

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทางานฯ(ต่อ)

-๑๙-

ความมีวินัย
ความมีวินัย หมายถึง
การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา และ
ข้อตกลงต่างๆ ในสังคม
(สังคม ในที่นี้หมายถึง โรงเรียนหรือ
ชุมชน)

เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำน ในระดับสถำนศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะที่ต้องการประเมิน
๔
๓
๒
ข้อที่ ๑: มีการวางแผน และมีลาดับขั้นตอน
มีพฤติกรรมและ
มีพฤติกรรมและ พฤติกรรมและ
ในการทากิจกรรมต่างๆ
หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
ข้อที่ ๒: ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามคุณลักษณะที่
ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ต่างๆ
ต้องการประเมิน
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
ข้อที่ ๓: ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน
ข้อบังคับ กติกาและข้อตกลงต่างๆ ในสังคม
ข้อที่ ๑ -๓
๒ ข้อ จาก
ข้อที่ ๔: เป็นแกนนา ผู้นา หรือแบบอย่าง
ข้อที่ ๑-๓
ของการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับ
กติกาและข้อตกลงต่างๆ ในสังคม

๑
มีพฤติกรรมและ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่
ต้องการประเมิน
๑ ข้อ จาก
ข้อที่ ๑-๓

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการการทางานฯ(ต่อ)

-๒๐เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำน ในระดับสถำนศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
ความอุตสาหะ
คุณลักษณะที่ต้องการประเมิน
๔
๓
๒
ความอุตสาหะ หมายถึง ข้อที่ ๑: ปฎิบัติงาน/กิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับ
มีพฤติกรรมและ
มีพฤติกรรมและ พฤติกรรมและ
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพียร
มอบหมายบางครั้ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
พยายามทาหน้าที่การงาน ข้อที่ ๒: ปฏิบัติ งาน/กิจกรรมหรือโครงการที่
ตามคุณลักษณะที่
ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ทั้งของตนเองและส่วนรวม ได้รับมอบหมายทุกครั้ง
ต้องการประเมิน
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ข้อที่ ๓: ปฏิบัติ งาน/กิจกรรมหรือโครงการ
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน
ด้วยความอดทน เพื่อให้
ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพียรพยายาม และสามารถ
ข้อ ๑-๓
ข้อ ๑-๒
เกิดความสาเร็จในการ
แก้ปัญหา ในการปฏิบัติงาน กิจกรรม หรือโครงการ
ทางาน
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
ประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับของโรงเรียน
ข้อที่ ๔: เป็นแกนนา ผู้นา หรือแบบอย่างความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ เพียรพยายาม อดทน และสามารถ
แก้ปัญหา ในการปฏิบัติงาน กิจกรรม หรือ
โครงการ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งประสบ
ความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

๑
มีพฤติกรรมและ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่
ต้องการประเมิน
ข้อ ๑

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทางานฯ(ต่อ)

-๒๑เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำน ในระดับสถำนศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
ความรับผิดชอบ
คุณลักษณะที่ต้องการประเมิน
๔
๓
๒
๑
ความรับผิดชอบ หมายถึง
ข้อที่ ๑: เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ตามที่ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ พฤติกรรมและ
มีพฤติกรรมและ
การประพฤติปฏิบัติตามบทบาท
โรงเรียนกาหนดเป็นบางครั้ง
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง หลักฐานเชิงประจักษ์
หน้าที่ของตน ทั้งในฐานะผู้นา และ ข้อที่ ๒: เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ตามที่ ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ตามคุณลักษณะที่
ผู้ตามที่ดีของกลุ่มและสังคมด้วย
โรงเรียนกาหนดทุกครั้ง
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
ต้องการประเมิน
ความตั้งใจ พากเพียร ละเอียด
ข้อที่ ๓: ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน
ข้อ ๑
รอบคอบ และมีเหตุ มีผล รวมทั้ง ตน ด้วยความพากเพียร ละเอียดรอบคอบ
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ข้อ ๑-๓
ข้อ ๑-๒
ยอมรับผลแห่งการกระทานั้น
และยอมรับผลการกระทาของตนเองและ
กลุ่ม
ข้อที่ ๔: เป็นแกนนา ผู้นา หรือแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตน
ด้วย
ความพากเพียร ละเอียดรอบคอบ และ
ยอมรับผลการกระทาของตนเองและสังคม

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมฯ (ต่อ)

-๒๒เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำน ในระดับสถำนศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
ความซื่อสัตย์สุจริต
คุณลักษณะที่ต้องการประเมิน
๔
๓
๒
ความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อที่ ๑: ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ
พฤติกรรมและ
หมายถึง การประพฤติ
ข้อที่ ๒: ประพฤติปฏิบัติตนตรงต่อความเป็นจริง ทั้ง
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
ปฏิบัติถูกต้อง ตรงต่อ
ทางกาย วาจา ใจ
ประจักษ์ตา
ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ความเป็นจริง ทั้งกาย
ตัวอย่ำงเช่น
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและ
ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน
- ไม่ลอกการบ้าน
ผู้อื่น
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ข้อ ๑-๓
ข้อ ๑-๒
- ไม่ลอกข้อสอบ
- ไม่โกหก
- ไม่ลักขโมย
- ไม่นาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตน
- ฯลฯ
ข้อที่ ๓: ประพฤติปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริง ทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น
ข้อที่ ๔: เป็นแกนนา ผู้นา หรือแบบอย่าง ในการ
ประพฤติปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริง โดยทางกาย
วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น

๑
มีพฤติกรรมและ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่
ต้องการประเมิน
ข้อ ๑

/...เกณฑ์การประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมฯ(ต่อ)

-๒๓-

ความมีน้าใจ
ความมีน้าใจ หมายถึง
การแสดงออกถึงความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
เอาใจใส่ ให้ความสนใจในชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้อื่น
เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่า
ของเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้สามารถ
ทางานประสบผลสาเร็จ

เกณฑ์กำรประเมินกลุ่มคุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำน ในระดับสถำนศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะที่ต้องการประเมิน
๔
๓
๒
ข้อที่ ๑ : แสดงความสนใจในชีวิตความ มีพฤติกรรมและ มีพฤติกรรมและ พฤติกรรมและ
เป็นอยู่ของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ เห็น
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
คุณค่าในเพื่อนมนุษย์
ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ประจักษ์ตาม
ข้อที่ ๒ : มีพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่
เผื่อแผ่ เอื้ออาทร เอาใจใส่และให้ความ
ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน ต้องการประเมิน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ครบทั้ง ๔ ข้อ
ข้อที่ ๑ -๓
๒ ข้อ จาก
ข้อที่ ๓ : ร่วมบาเพ็ญประโยชน์กับ
ข้อที่ ๑-๓
หน่วยงานหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ข้อที่ ๔: เป็นแกนนา ผู้นา หรือ
แบบอย่างด้านความมีน้าใจ ที่สร้าง
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม

๑
มีพฤติกรรม
และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ตาม
คุณลักษณะที่ต้อง
การประเมิน
๑ ข้อ จากข้อที่
๑-๓

/...เกณฑ์การประเมินระดับกลุ่มคุณธรรม

-๒๔-

เกณฑ์ การประเมินระดับกลุ่มคุณธรรม
ระดับ
ดีเยี่ยม

ดี

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

หมายเหตุ
เหมาะสม

เกณฑ์ การประเมิน
๑. ได้ ผลการประเมินระดับ ๔ ทุกคุณธรรมฯ หรื อ
๒. ได้ ผลการประเมินระดับ ๔ ไม่น้อยกว่า ๔ คุณธรรม และไม่มีคณ
ุ ธรรมใด
ได้ ระดับต่ากว่า ๓
๑. ได้ ผลการประเมินระดับ ๔ ตังแต่
้ ๑ คุณธรรมขึ ้นไป และไม่มีคณ
ุ ธรรมใด
ได้ ระดับต่ากว่า ๓ หรื อ
๒. ได้ ผ ลการประเมิ น ระดับ ๔ ไม่น้ อ ยกว่า ๔ คุณ ธรรม ได้ ร ะดับ ๓ จ านวน ๑
คุณธรรม และได้ ระดับ ๒ จานวน ๑ คุณธรรม หรื อ
๓. ได้ ผลการประเมินระดับ ๓ ทุกคุณธรรม
๑. ได้ ผลการประเมินระดับ ๓ หรื อ ๔ ตังแต่
้ ๑ คุณธรรมขึ ้นไป และไม่มีคณ
ุ ธรรมใด
ได้ ระดับต่ากว่า ๒ หรื อ
๒. ได้ ผลการประเมินระดับ ๓ หรื อ ๔ ไม่น้อยกว่า ๔ คุณธรรม และได้ ระดับ ๑
ไม่เกิน ๒ คุณธรรม หรื อ
๓. ได้ ผลการประเมินระดับ ๒ ทุกคุณธรรม
๑. ได้ ผลการประเมินระดับ ๑ ตังแต่
้ ๓ คุณธรรมขึ ้นไป หรื อ
๒. ไม่เข้ าเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ดี และผ่าน
ในกรณี สถานศึกษากาหนดคุณธรรมมากกว่ากลุ่มละ ๖ คุณธรรม ต้ องกาหนดสัดส่วนใหม่ให้

โดยเทียบเคียงเกณฑ์ข้างต้ น ซึง่ มีแนวทางการกาหนดเกณฑ์ดงั นี ้
ระดับดีเยี่ยม
ควรได้ รับผลการประเมิ น ระดับ ๔ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๐
ของคุณธรรมทัง้ หมด และไม่ควรมีคุณธรรมใดได้ รับผลการ
ประเมินในระดับต่ากว่า ๓ หรื อเทียบเท่า
ระดับดี
ควรได้ รับผลการประเมิ น ระดับ ๓ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๐
ของคุณธรรมทังหมด
้
หรื อเทียบเท่า
ระดับผ่าน
ควรได้ รับผลการประเมิ น ระดับ ๒ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๐
ของคุณธรรมทังหมด
้
หรื อเทียบเท่า

