แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริม

การสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับมัธยมศึกษา
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““...วิชาการต่าง ๆ ทีเ่ รียนทีส่ อบไล่กนั ได้นน้ั

โดยลำ�พังไม่ใช่สง่ิ ทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนเอาตัวรอดได้
และไม่ใช่สง่ิ ทีจ่ ะช่วยสร้างสรรค์สง่ิ ใด
ให้เป็นประโยชน์ แก่ตวั แก่ผอู้ น่ื แก่บา้ นเมืองได้
ผู้มีวิชาการแล้วจำ�เป็นจะต้องมีคุณสมบัติในตัวเองนอกจากวิชาความรู้ด้วย
จึงจะนำ�ตนนำ�ชาติให้รอดและเจริญได้
คุณสมบัตทิ จ่ี �ำ เป็นสำ�หรับทุกคนนัน้ ได้แก่ ความละอายชัว่ กลัวบาป
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตทัง้ ในความคิดและการกระทำ�
ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ชาติบา้ นเมืองและผูท้ อ่ี ปุ การะตัวมา
ความไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ น่ื
หากแต่มคี วามจริงใจ มีความปรารถนาดีตอ่ กัน เอือ้ เฟือ้ กันตามฐานะและหน้าที่
และทีส่ �ำ คัญอย่างมากก็คอื ความขยันหมัน่ เพียร
พยายามฝึกหัดประกอบการงานทัง้ เล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ด้วยตนเอง
ด้วยความตัง้ ใจ ไม่ทอดธุระเพือ่ หาความสะดวกสบายจากการเกียจคร้าน
ไม่มกั ง่าย หยาบคาย สะเพร่า . . .””
พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๒๒

ค่านิยมหลักของคนไทย

๑๒ ประการ

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิง่ ทีด่ งี ามเพือ่ ส่วนรวม
๓. กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ ศึกษาเล่าเรียน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผูอ้ น่ื เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจ เรียนรูก้ ารเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีถ่ กู ต้อง
๘. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่
๙. มีสติรตู้ วั รูค้ ดิ รูท้ �ำ รูป้ ฏิบตั ติ ามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๑๐. รูจ้ กั ดำ�รงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำ�รัสของ
๑๑.

๑๒.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รูจ้ กั อดออมไว้เมือ่ ยามจำ�เป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำ�หน่าย และพร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม
เมือ่ มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี
มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อำ�นาจฝ่ายตํา่ หรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตน

ชื่อหนังสือ

แนวทางการนิเทศเพือ่ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับมัธยมศึกษา
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พิมพ์ที่

โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
				 เลขที่ ๒/๙ ซอย ๓๑ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
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คำ�นำ�
ค่านิยม มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการกำ�หนดพฤติกรรมของบุคคล เป็นแรงจูงใจ และผลักดัน
ให้บุคคลมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะ
ช่วยให้สงั คมไทยเข้มแข็งและมีความเจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก การปลูกฝัง
หรือเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการให้เกิดขึ้นกับคนไทย จึงเป็นภาระงานของสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการร่วมสร้าง นิเทศ กำ�กับ ติดตาม และช่วยเหลือดูแล
อย่างทั่วถึง
เอกสารแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาฉบับนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการ
นิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ�ขึ้น เพื่อให้ผู้นิเทศใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา
โดยมีสาระเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนิเทศ แนวคิดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมหลัก เส้นทางการนิเทศ แนวปฏิบตั ใิ นการนิเทศ การกำ�กับติดตามและประเมินผล
รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ซึ่งผู้นิเทศสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของพื้นที่
แนวทางการนิเทศฉบับนี้ สำ�เร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะศึกษานิเทศก์ ทั้งที่
อยู่ในราชการและข้าราชการบำ�นาญ ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาการนิเทศและ
เร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอขอบคุณ
ไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางดังกล่าวจะอำ�นวยประโยชน์ต่อผู้นิเทศในการนิเทศ
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
					
						

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กรกฎาคม ๒๕๕๘

สารบัญ
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
คำ�นำ�
สารบัญ

ตอน

๑

ตอน

๒

ตอน

๓

ความนำ�
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
แนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างเสริมค่านิยมหลัก
มุมมองว่าด้วยค่านิยม
แนวคิด ทฤษฎีพฒ
ั นาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
พัฒนาการทางศีลธรรมของเพียเจต์ (Jean Piaget’s Moral 		
		 Development)
การพัฒนาทางศีลธรรมของโคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg’s
		 Stages of Moral Development)
พัฒนาการด้านค่านิยมของแมสซี่ (Massey’s Values Development)
การจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม
การกำ�หนดจุดเน้นค่านิยมหลัก ๑๒ ประการแต่ละระดับชั้น
วิธีการเรียนรูค้ ่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในแต่ละระดับ
ปัจจัยการเสริมสร้างค่านิยมหลักให้มีประสิทธิภาพ
แนวดำ�เนินการสำ�หรับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เส้นทางการนิเทศ (Road Map)
กระบวนการนิเทศตามเส้นทางการนิเทศ (Road Map) ๗ ขั้นตอน
เทคนิคการนิเทศ
เทคนิคการโค้ช
การนิเทศแบบคลินิก
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา
การนิเทศสู่ความเป็นเลิศ
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร

๑
๓

๗

๘
๑๐
๑๐
๑๓
๑๘
๑๙
๒๔
๒๕
๒๖
๓๗

๔๑
๔๓
๔๔
๕๒
๕๒
๕๖
๖๑
๖๖
๖๘

ตอน

๔

ตอน

๕

การกำ�กับติดตามและประเมินผล
บทบาทของศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ
บทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา
เครือ่ งมือการนิเทศเพือ่ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
แบบสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
		 ของคนไทย ๑๒ ประการ
แบบบันทึกการวางแผนการนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลัก
		 ของคนไทย ๑๒ ประการ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการนิเทศเพือ่ ส่งเสริมการสร้าง
		 ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ กับการส่งเสริม/พัฒนาในวิถีชีวิต/กิจวัตร กลุ่มสาระ
		 การเรียนรู้โครงการ/กิจกรรม และอื่นๆ
ตารางแสดงความเชือ่ มโยงของสาระในค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
		 กับสาระในคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรมพื้นฐานจุดเน้น
		 โรงเรียนสุจริต และระดับชั้นที่เน้นของค่านิยมหลักแต่ละข้อ
ตารางแสดงตัวชีว้ ดั และตัวอย่างพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของค่านิยมหลัก
		 ของคนไทย ๑๒ ประการ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการนำ�ไปสูก่ ารจัดกิจกรรม
		 การเรียนรู้ ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพือ่ การนิเทศ
เครือ่ งมือนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมการสร้าง
		 ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง
		 การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษา
การจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ
		 เนตรนารี) ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทยที่ีสอดคล้อง
		 กับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ตัวอย่างการนิเทศการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
		 ด้านการใช้ชีวิตประจำ�วัน
แบบสรุปผลการสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศส่งเสริม
		 การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับโรงเรียน
แบบสรุปผลการสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศส่งเสริม
		 การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
แบบฟอร์มรายงานการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
		 ในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เกณฑ์การประเมินผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้
แบบติดตามการนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
		 ๑๒ ประการ โดยภาพรวม
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ตอนที่
๑

1

ความนำ�

ส

ภาพสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ไปอย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ค่านิยม จนมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติที่ไม่พึงประสงค์ของคน
ในสังคม เช่น การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น การขาดความสามั ค คี ป รองดอง เป็ น ต้ น
ซึ่งส่งผลต่อความสงบสุขในสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ ปัญหานี้
ควรได้รบั การแก้ไข โดยการปลูกฝัง สร้างจิตสำ�นึก ให้คนในสังคมเกิดค่านิยม
ที่พึงประสงค์ โดยมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอตั้งแต่วัยเด็ก
เพราะค่านิยมเป็นสิ่งที่กำ�หนดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของมนุษย์
โดยเริ่มจากความพอใจหรือการยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีคุณค่า
ควรแก่การประพฤติและยอมรับไปเป็นแนวปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอหรือ
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง จากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีไ่ ด้ท�ำ การวิจยั เกีย่ วกับความต้องการใช้แรงงาน พบว่า
ต้องการบุคคลทีม่ คี วามรับผิดชอบ มีวนิ ยั และมีความซือ่ สัตย์ ซึง่ คุณลักษณะ
เหล่านี้ มีค่านิยมเป็นตัวหล่อหลอมให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวทั้งสิ้น
ระดับมัธยมศึกษา
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ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้ ป ระกาศค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประการ
โดยมุ่งหวังให้คนไทยใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติตนให้เข้มแข็ง
อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กำ�หนดยุทธศาสตร์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมไว้
เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและ
บูรณาการเรือ่ งค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในกระบวนการ
จัดการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมต่างๆ ในการนี้ส�ำ นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้วเิ คราะห์คา่ นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
พบว่ามีความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และได้กำ�หนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
อย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ถาน
ศึกษาดำ�เนินการเสริมสร้าง ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ได้ทั้งในโรงเรียนและในวิถีชีวิต
ศู น ย์ พั ฒ นาการนิ เ ทศและเร่ ง รั ด คุ ณ ภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำ�แนวทาง
ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริม
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการขึน้
เพือ่ เป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จ
ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ

ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร
เป็นแบบอย่าง

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย
๑๒ ประการ

ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนสันติสุข

เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน
สร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษา
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ก
ระดับมัธยมศึกษา

ารนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการสำ�คัญทีส่ นับสนุน ส่งเสริม
การดำ�เนินการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ เป็นไปอย่างราบรืน่ และประสบผลสำ�เร็จ โดยมีปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จ ๔ ประการ ได้แก่
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๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นแบบอย่าง
		 บุคคลสำ�คัญในสถานศึกษา คือผู้บริหาร
ครู และบุคลากร ซึ่งหมายถึง ลูกจ้าง นักการภารโรง
และผูป้ ระกอบการในสถานศึกษา มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ถึงการมีคา่ นิยมทีพ่ งึ ประสงค์ของสังคมและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของผู้เรียน
๒. โรงเรียนมีบรรยากาศสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริม
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
การจัดบรรยากาศ สิง่ แวดล้อม ทัง้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน มีผลต่อการปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และดำ�เนินชีวติ ในโรงเรียนอย่างมีความสุข

๓. ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนสันติสุข
ครอบครั ว และชุ ม ชนเป็ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
ใกล้ตัวผู้เรียนและมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมค่านิยม
ของผูเ้ รียน การดำ�รงชีวติ อยูใ่ นครอบครัวทีอ่ บอุน่ มีสงั คม
ในชุมชนที่สงบสุข ผู้เรียนจะซึมซับตัวอย่างที่ดี ส่งผลต่อ
การปฏิบัติตนของผู้เรียนจนเป็นกิจนิสัย
๔. เทคโนโลยี สื่อสารมวลชนสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงผู้เรียน
ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา และใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด
การจัดให้ผเู้ รียนได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ในการ
ดำ�เนินชีวติ จะส่งผลให้เกิดค่านิยมในตัวผูเ้ รียนอย่างยัง่ ยืน

ระดับมัธยมศึกษา

แนวคิดการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมหลัก

ตอนที่
๒
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เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมหลัก

ก

ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ค่านิยมให้แก่ผู้เรียน ต้องคำ�นึงถึงพัฒนาการ
ด้านค่านิยม ศีลธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน ที่มีการพัฒนาตามวัยหรือช่วงอายุ
ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้มีการศึกษาและมีบทสรุป
เป็นทฤษฎี การดำ�เนินการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ แก่ผู้เรียน ได้คำ�นึงถึงทฤษฎีพัฒนาการ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา
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มุมมองว่าด้วยค่านิยม
ค่านิยมคืออะไร
“ค่านิยม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายถึง “สิง่ ทีบ่ คุ คลหรือสังคมยึดถือเป็นเครือ่ งช่วยตัดสินใจและกำ�หนดการ
กระทำ�ของตนเอง”
“ค่านิยม” (Values) ในความหมายทางสังคมศาสตร์หรือ
การศึกษาหมายถึง“แนวความคิด ความประพฤติหรือสภาพการกระทำ�ใดๆ
ที่บุคคลหรือสังคมนิยมชมชอบหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่
การประพฤติ จึงยอมรับยึดถือมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ
หรืออย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของตน หรือ
ของสังคม”
“ค่านิยมหลัก” (Core Values) หมายถึง ความคิด ความเชื่อ
และพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ยอมรับ
และปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและสังคม
ลักษณะของค่านิยม
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ที่บุคคลยึดถือและเรียกว่าเป็น
ค่านิยม มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลเลือกหรือยอมรับ โดยไม่ได้ถกู บังคับ บุคคลมีเสรีภาพ
ในการตัดสินใจเลือก หรือยอมรับค่านิยมใดก็ได้ทเ่ี ห็นว่าเหมาะสม น่าปฏิบตั ิ
๒. เป็นสิ่งที่บุคคลมีโอกาสเลือกจากหลายตัวเลือก ไม่ใช่
เพราะมีจำ�กัดเพียงหนึ่งตัวเลือกจึงทำ�ให้ต้องยอมรับโดยปริยาย
๓. เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลได้ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ตลอดจน
มีการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของหลายตัวเลือก เมื่อเห็นว่าตัวเลือกใดดี
ที่สุด เหมาะสมที่สุด หรือมีเหตุผลในการสร้างความพอใจได้มากที่สุด
ก็ตัดสินใจเลือกตัวเลือกนั้น
๔. เป็นสิ่งที่บุคคล ยึดถือ ยกย่อง เทิดทูน และภาคภูมิใจ
๕. เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถยอมรับอย่างเปิดเผยและพร้อมที่จะ
สนับสนุนค่านิยมที่ตนยอมรับ
๖. เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือ ปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงคำ�พูดเท่านั้น
๗. เป็นสิ่งที่บุคคลปฏิบัติอยู่เสมอๆ บ่อยๆ ไม่ใช่ปฏิบัติเป็น
ครั้งคราว
ระดับมัธยมศึกษา
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ค่านิยมที่เป็นความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าสิ่งใดมีค่า
มีความสำ�คัญ และเป็นที่ปรารถนาในขณะที่สิ่งอื่นมีค่า มีความสำ�คัญ
น้อยกว่า หรือไม่เป็นทีต่ อ้ งการ ในลักษณะดังกล่าว ค่านิยมจึงเป็นมาตรฐาน
ในการรับรู้ การประเมิน การเลือก และการตัดสินใจของบุคคลว่าควรทำ�หรือ
ไม่ควรทำ� มีค่าหรือไม่มีค่า สำ�คัญหรือไม่สำ�คัญ นอกจากนี้ ค่านิยมยังทำ�
หน้าที่เป็นตัวกำ�หนดเป้าหมายและสร้างแรงจูงใจ ผลักดันให้บุคคลมุ่งไป
สู่เป้าหมายที่ต้องการ
ประเภทของค่านิยม
ค่านิยมแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้หลายประเภท เช่น ค่านิยม
ทางจริยธรรม ศาสนาการเมือง ฯลฯ โดยทั่วไป ในด้านจิตวิทยาและ
สังคมวิทยา แบ่งค่านิยมออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ค่านิยมส่วนบุคคล (Individual Value) หมายถึง
สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แล้วยอมรับ ยึดถือ ไว้เป็น
ความเชือ่ หรือความรูส้ กึ นึกคิดของตนเอง ค่านิยมจะฝังอยูใ่ นตัวบุคคลในรูป
ของความเชือ่ ตลอดไป จนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ ซึง่ ตนพอใจกว่าก็จะยอมรับไว้
เมื่อบุคคลประสบกับการเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ์ และต้องตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึง่ จะนำ�ค่านิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกครัง้ ไป ค่านิยม
จึงเป็นเสมือนพื้นฐานแห่งการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง
๒. ค่านิยมทางสังคม (Social Value) หมายถึง ระบบความชอบ
ความเชื่อที่ยึดถือของคนในแต่ละสังคม ค่านิยมประเภทนี้เกิดจาก
การเรียนรูท้ างสังคมในระดับต่างๆ ซึง่ จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสังเกตค่านิยมของสังคมอาจพิจารณาได้จากพฤติกรรมเด่นๆ ของสมาชิก
ในสังคม แล้วอนุมานว่าสังคมนั้นมีค่านิยมอย่างไร เช่น ค่านิยมสังคมไทย
ที่เป็นค่านิยมดั้งเดิม คือ การยึดถือตัวบุคคล การรักความสนุก เป็นต้น
ระดับมัธยมศึกษา

๖๖
ประเภทของค่
านิายนิมยม
ประเภทของค่
ค่าค่นิายนิมแบ่
งเป็งนเป็ประเภทย่
อยๆอยๆได้หได้ลายประเภท
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องอฯลฯ
ยมแบ่
นประเภทย่
หลายประเภทเช่นเช่นค่าค่นิายนิมทางจริ
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๒. ๒.ค่าค่นิายนิมทางสั
งคมงคม(Social
ง ระบบความชอบ
่อที่อ่ยทีึด่ยถืึดอถืของคนในแต่
ละละ
ยมทางสั
(SocialValue)
Value)หมายถึ
หมายถึ
ง ระบบความชอบความเชื
ความเชื
อ ของคนในแต่
สังคม
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้ทางสั
งคมในระดั
บต่บาต่งๆางๆซึ่งจะมี
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มพัมนพัธ์นกธ์ับกพฤติ
กรรม
สังคมค่าค่นิายนิมประเภทนี
ยมประเภทนี
ดจากการเรี
้ทางสั
งคมในระดั
ซึ่งจะมี
ความสั
ับพฤติ
กรรมการการ
สังเกตค่
านิายนิมของสั
งคมอาจพิ
จารณาได้
จากพฤติ
กรรมเด่
น ๆน ของสมาชิ
กในสั
งคมงคมแล้แล้
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การเสริมสร้างค่านิยมให้ประสบความสำ�เร็จจำ�เป็นต้องนำ�องค์ความรู้เกี่ยวกับ

แนวคิ
ด ทฤษฎี
นาการที
เ่ กี่ยเกีวข้่ยวข้
องกัองกั
บการพั
ฒนาค่
านิายนิมหลั
กของคนไทย
แนวคิ
ด ทฤษฎี
ัฒนาการที
การพั
ฒนาค่
ยมหลั
กดของคนไทย
๑๒ประการ
ประการงคม
ทฤษฎี
พพฒ
ั ัฒพนาการทางจริ
ยธรรม
พับฒ
นาการทางความคิ
และพัฒ๑๒
นาการทางสั
มสร้มสร้
าปงค่ระกอบหนึ
ประสบความสํ
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ฒนาการทางสั
งคมงคมซึ่งเป็
ประกอบหนึ
่งที่งสทีํา่สคัําญคัมาประกอบ
ยธรรม
ฒนาการทางความคิ
ดและพั
ฒนาการทางสั
ซึ่งนเป็องค์
นองค์
ประกอบหนึ
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การพิ
จารณาจั
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ธรรม คุณลักษณะ

พัฒนาการทางศี
ลธรรมของเพี
ยยเจต์
พัฒพันาการทางศี
ลธรรมของเพี
เจต์
ฒนาการทางศี
ลธรรมของเพี
ยเจต์
(Jean(Jean
Piaget’s
Moral
Development)
(JeanPiaget’s
Piaget’sMoral
MoralDevelopment)
Development)

พัฒนาการทางศีลธรรมของเพียเจต์

๓. ยึดหลักเเห่งตน (๙ ขวบ ขึ้นไป) เน้นการร่วมมือ
กฎ กติกาเปลี่ยนเเปลงได้ตามสถานการณ์
ที่ยอมรับร่วมกัน
๒. ยึดคำ�สั่ง (๖-๙ ขวบ) อยู่ ใต้อิทธิพล กฎเกณฑ์ของผู้ ใหญ่
๑. ก่อนมีศีลธรรม
ระดับมัธยมศึกษา

(๐-๕ ขวบ) ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์
พฤติกรรมขึ้นกับปัจจัยภายนอก
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เพียเจต์ ได้แบ่งพัฒนาการทางศีลธรรมไว้ดังนี้
๑. ขั้นก่อนมีศีลธรรม (Pre-Moral) ช่วงอายุก่อน ๕ ขวบ
เป็นขั้นที่ยังไม่มีความสามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่างละเอียด ไม่เข้าใจ
กฎเกณฑ์ พฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
๒. ขัน้ ยึดคำ�สัง่ (Heteronomous) ช่วงอายุประมาณ ๖-๙ ขวบ
ในขั้นนี้เด็กจะรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมและบทบาทของตนเองต่อผู้อื่น
พฤติกรรมต่างๆ อยู่ใต้อิทธิพล กฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่ เห็นว่าคำ�สั่งหรือ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม เปลีย่ นแปลงไม่ได้ เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ทางจริยธรรมขัน้ นี้ ได้รบั กฏเกณฑ์และมาตรฐานทางศีลธรรมมาจากบิดา
มารดา ครูและเด็กโต เด็กวัยนี้จะมีความเชื่อถือดังต่อไปนี้
๒.๑ พฤติกรรมใดจะถูกต้องหรือ “ดี” ก็ต่อเมื่อผู้แสดง
พฤติกรรมได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
๒.๒ กฏเกณฑ์มไี ว้ส�ำ หรับปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดและแก้ไขไม่ได้
๒.๓ ทุกคนมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์โดยเด็ดขาด
ถ้าใครทำ�ตามกฏเกณฑ์เป็น “คนดี” และคนทีไ่ ม่ท�ำ ตามกฏ เป็น “คนไม่ด”ี
๒.๔ การประเมินตัดสินว่าใคร “ผิด” “ถูก” ไม่คำ�นึงถึง
ความต้องการ แรงจูงใจหรือเจตนาของผู้กระทำ�
๓. ขั้นยึดหลักแห่งตน (Autonomous) ช่วงอายุตง้ั แต่
๙ ขวบขึน้ ไป เด็กสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และตั้งเกณฑ์ที่เป็นตัวของตัวเอง เน้นการร่วมมือ กฎ กติกาเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์ที่ยอมรับร่วมกัน
เด็ ก ที่ มี พั ฒ นาการทางศี ล ธรรมขั้ น นี้ จ ะมี ค วามเชื่ อ
ดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ กฏเกณฑ์คือข้อตกลงระหว่างบุคคลและกฏเกณฑ์อาจ
จะเปลี่ยนได้ ถ้าหากบุคคลที่ใช้กฏเกณฑ์นั้นตกลงกันว่าจะเปลี่ยน
		 ๓.๒ กฏเกณฑ์จะมีความหมายหรือมีประโยชน์กต็ อ่ เมือ่ บุคคล
ที่จะต้องปฏิบัติยอมรับกฏเกณฑ์นั้น
		 ๓.๓ การร่วมมือ การยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน เป็นเงือ่ นไข
สำ�คัญของพัฒนาการทางศีลธรรม
		 ๓.๔ การประเมินตัดสินว่า ใคร “ผิด” “ถูก” คำ �นึงถึง
ความต้องการ แรงจูงใจหรือเจตนาของผู้กระทำ�
ระดับมัธยมศึกษา
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เพียเจต์ ได้เสนอเกณฑ์การตัดสินเชิงศีลธรรมของเด็กไว้
๖ ประการ คือ
๑. การตั ด สิ น จากเจตนาการกระทำ � เด็ ก เล็ ก จะตั ด สิ น
การกระทำ�จากปริมาณสิง่ ของ ส่วนเด็กโตจะตัดสินจากเจตนาของการกระทำ�
๒. การตัดสินเกีย่ วโยงความสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื เด็กเล็กจะตัดสิน
การกระทำ�โดยยึดเอาความเชือ่ ความเห็นของผู้ใหญ่ว่าดี ส่วนเด็กโตจะยึด
เอาเหตุผลและสถานการณ์ประกอบการตัดสิน
๓. ความเห็นอิสระจากการลงโทษ เด็กเล็กจะตัดสินว่าการกระทำ�ใด
ไม่ดีจากการถูกทำ�โทษ แต่เด็กโตจะตัดสินการกระทำ�ใดไม่ดี เพราะ
สิ่งนั้นไปขัดกับเกณฑ์และเกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น
๔. ใช้วิธีการแก้แค้นเอาคืน วิธีนี้เด็กเล็กใช้น้อยกว่าเด็กโต
๕. การลงโทษเพื่อดัดนิสัย เด็กเล็กจะสนับสนุนการลงโทษ
อย่างหนักเพื่อแก้นิสัย แต่เด็กโตไม่ค่อยเห็นด้วย
๖. หลักชะตากรรมของความโชคร้าย เด็กเล็กจะถือว่าการ
กระทำ�ผิดจะต้องได้รบั การลงโทษจากฟ้าดิน พระเจ้า หรือผูท้ รงพลังอำ�นาจ
กล่าวโดยสรุปตามแนวคิดของเพียเจต์ เด็กเล็กจะมอง
กฎเกณฑ์ว่าเป็นสิ่งจริงจัง เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และมาจากอำ�นาจภายนอก
(ผูใ้ หญ่) พัฒนาการทางศีลธรรมของเด็กเล็กจะอยูใ่ นลักษณะตัดสินผิดถูก
ตามสิง่ ทีส่ งั เกตเห็นได้ โดยมิได้ค�ำ นึงถึงเจตนาของผูก้ ระทำ� ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ นือ่ งมาจาก
การใช้ภาษา และความคิดของเด็กมีลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
ทำ�ให้ไม่สามารถมองเห็นหลายๆ สิ่งได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อเด็กโตขึ้น
จะมีการเชื่อมโยงหาเหตุผล โดยคำ�นึงถึงเจตนาของผู้กระทำ�มากกว่า
สิ่งที่สังเกตได้เฉพาะหน้า เนื่องจากเด็กวัยนี้สามารถมองได้หลายแง่มุม
ได้ในเวลาเดียวกัน เด็กโตจึงสามารถเข้าใจถึงเจตนาของผูอ้ น่ื และสามารถ
ยืดหยุน่ เกีย่ วกับกฎเกณฑ์ได้ โดยตระหนักว่ากฎเกณฑ์เป็นเพียงข้อตกลง
ระหว่างบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมในแต่ละสถานการณ์เท่านั้น
นอกจากนี้ยังสามารถนำ�กฎเกณฑ์ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
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การเชื่อมโยงหาเหตุผล โดยคํานึงถึงเจตนาของผู้กระทํามากกว่าสิ่งที่สังเกตได้เฉพาะหน้า เนื่องจากเด็กวัยนี้
สามารถมองได้หลายแง่มุมได้ในเวลาเดียวกัน เด็กโตจึงสามารถเข้าใจถึงเจตนาของผู้อื่นและสามารถยืดหยุ่น
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ได้ โดยตระหนักว่า กฎเกณฑ์แนวทางการนิ
เป็นเพียงข้เทศเพื
อตกลงระหว่
างบุางค่คาคลในการควบคุ
พฤติประการ
กรรมในแต่
13
่อส่งเสริมการสร้
นิยมหลักของคนไทยม๑๒
ละสถานการณ์เท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถนํากฎเกณฑ์ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆได้
ตอนการพัฒฒนาทางศี
นาทางศี
ลธรรมของโคลเบิ
ขัขั้น้นตอนการพั
ลธรรมของโคลเบิ
ร์กร์ก
(LawrenceKohlberg’sStages
Kohlberg’s StagesofofMoral
Moral
Development)
(Lawrence
Development)

โคลเบอร์
ลธรรมของบุ
คคลออกเป็
น ๓นระดั
แต่บละระดั
แบ่งบออกเป็
น น
โคลเบอร์กกแบ่แบ่งพังฒพันาการทางศี
ฒนาการทางศี
ลธรรมของบุ
คคลออกเป็
๓ บระดั
แต่ลบะระดั
แบ่งออกเป็
๒ ขั้นตอน๒รวม
๖ ขั้นรวม
ดังนี้ ๖ ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ตอน
ระดับที่ ๑. ระดับก่อนมีศีลธรรมหรือระดับ
ก่ อ น กฎเกณ ฑ์ สั งค มระดั บ นี้ เด็ ก จะ
สนองตอบตามเกณ ฑ์ ภ ายนอก ซึ่ ง มั ก
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ร่ า งกาย เช่ น การลงโทษ
การให้ ร างวั ล หรื อ เปลี่ ย นแปลงความพึ ง
พอใจเด็กจะรับรู้กฎเกณฑ์ของพฤติกรรมที่
‘ดี’ และ ‘ไม่ดี’ จากผู้มีอํานาจเหนือตนเอง
เช่ น พ่ อ แม่ ครู ห รื อ เด็ ก ที่ โตกว่ า และมั ก
คํานึงถึงผลที่ตามมาว่าเป็นรางวัลหรือการ

ขั้ น ที่

๑ การเชื่ อ ฟั ง และการถู ก ลงโทษมุ่ งไม่ ให้ ต นเองถู ก
ลงโทษทางกาย เพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับและยอมทํา
ตามคําสั่งของผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเหนือตน โดยไม่มีเงื่อนไข และไม่
สนใจความหมายหรือคุณค่าใด ๆ เพื่อไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ ถือว่า
เป็นการแสดงพฤติกรรมเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษ เด็กจะใช้ผล
ที่ตามมาของการแสดงพฤติกรรมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า พฤติกรรมของ
ตนเอง ‘ถูก’ หรือ ‘ผิด’ ถ้าถูกทําโทษจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนเองทํานั้น
ผิด ถ้าได้รับรางวัลหรือคําชม จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นถูก และจะ
ทําซ้ําอีกเพื่อให้ได้รับรางวัล
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ระดับที่ ๑. ระดับก่อนมีศีลธรรมหรือระดับ
ก่อนกฎเกณฑ์สงั คม ระดับนี้ เด็กจะสนองตอบ
ตามเกณฑ์ภายนอก ซึง่ มักเกีย่ วข้องกับร่างกาย
เช่น การลงโทษ การให้รางวัล หรือเปลีย่ นแปลง
ความพึงพอใจ เด็กจะรับรูก้ ฎเกณฑ์ของพฤติกรรม
ที่ ‘ดี’ และ ‘ไม่ด’ี จากผูม้ อี ำ�นาจเหนือตนเอง
เช่น พ่อแม่ ครูหรือเด็กทีโ่ ตกว่า และมักคำ�นึงถึง
ผลที่ตามมาว่าเป็นรางวัลหรือการถูกลงโทษ
ในการตีความพฤติกรรมของตนเองอย่างเช่น
พฤติกรรมดี คือพฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รับ
รางวัล ส่วนพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี คือพฤติกรรมทีแ่ สดง
แล้วถูกลงโทษ ซึง่ พฤติกรรมเหล่านีจ้ ะพบในเด็ก
ที่ อายุ ๒ – ๑๑ ปี แบ่งออกเป็น ๒ ขัน้ ดังนี้
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ขัน้ ที่ ๑ การเชือ่ ฟัง และการถูกลงโทษ มุง่ ไม่ให้
ตนเองถูกลงโทษทางกาย เพราะกลัวความเจ็บ
ปวดทีจ่ ะได้รบั และยอมทำ�ตามคำ�สัง่ ของผูใ้ หญ่
ทีม่ อี �ำ นาจเหนือตน โดยไม่มเี งือ่ นไข และไม่สนใจ
ความหมายหรือคุณค่าใดๆ เพื่อไม่ให้ตนเอง
ถูก ลงโทษ ถือ ว่ าเป็ นการแสดงพฤติก รรม
เพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษ เด็กจะใช้ผลที่
ตามมาของการแสดงพฤติกรรมเป็นเครือ่ งบ่งชีว้ า่
พฤติ ก รรมของตนเอง ‘ถู ก ’ หรื อ ‘ผิ ด ’
ถ้าถูกทำ�โทษจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำ�นั้นผิด
ถ้าได้รบั รางวัลหรือคำ�ชม จะเรียนรูว้ า่ สิง่ ทีท่ �ำ นัน้ ถูก
และจะทำ�ซํา้ อีกเพือ่ ให้ได้รางวัล
ขัน้ ที่ ๒ กฎเกณฑ์เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ประโยชน์
ของตน ยินยอมทำ�เพือ่ ให้ได้รางวัล หรือให้ได้รบั
สิง่ ทีพ่ อใจ ตลอดจนแลกเปลีย่ นผลประโยชน์กนั
เป็นขัน้ ของการแสวงหารางวัล และการแลกเปลีย่ น
เด็กจะเลือกทำ�ตามความพอใจของตนเอง
โดยให้ความสำ�คัญต่อการได้รับรางวัลตอบแทน
รางวัลอาจจะเป็นวัตถุ หรือเป็นการตอบแทน
ทางกาย วาจา และใจ โดยในขั้นนี้ยังไม่คำ�นึงถึง
ความถูกต้องของสังคม แต่จะสนใจทำ �ตาม
ข้อบังคับ เพื่อประโยชน์ หรือความพอใจของ
ตนเอง หรือเพราะอยากได้ของตอบแทน
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ระดับที่ ๒ ระดับการมีศลี ธรรมตามกฎเกณฑ์
ทางสังคมในระดับนี้ เด็กจะยอมรับความมุง่ หวัง
กฎเกณฑ์ทางครอบครัว กลุม่ และประเทศชาติ
ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ถูกต้อง และ พยายาม
ปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมตามเกณฑ์ของสังคมทีต่ นอยู่
โดยคำ�นึงถึงจิตใจผูอ้ น่ื และไม่ค�ำ นึงผลทีจ่ ะเกิดแก่
ตนเองทีอ่ าจตามมา เด็กจะทำ�ตามความคาดหวัง
ของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ยึดถือ
ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีเป็นสำ�คัญ
ศีลธรรมในระดับนีม้ กั พบในช่วงวัยรุน่ อายุประมาณ
๑๑–๑๖ ปี แบ่งเป็น ๒ ขัน้ ต่อเนือ่ งจากระดับก่อน คือ
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ขัน้ ที่ ๓ เกณฑ์ “เด็กดี” คนดีทห่ี วังความชืน่ ชอบ
เด็กจะใช้หลักทำ�ตามทีผ่ อู้ น่ื เห็นชอบ โดยจะแสดง
พฤติกรรมเพือ่ ต้องการให้เป็นทีย่ อมรับของกลุม่
ทำ�ให้ผู้อ่ืนพอใจ และยกย่องชมเชย เด็กยัง
ไม่คอ่ ยเป็นตัวของตัวเอง มักคล้อยตามการชักจูง
ของผูอ้ น่ื เช่น การช่วยเหลือผูอ้ น่ื และทำ�ให้ผอู้ น่ื
พอใจ ซึง่ ก็จะตรงกับความคิดเห็นส่วนใหญ่ หรือ
ยินยอมทำ�ตามเพือ่ หลีกเลีย่ งการไม่เห็นด้วยหรือ
ความไม่เห็นชอบจากบุคคลอืน่ โดยเฉพาะเพือ่ น
พบในเด็ก-วัยรุน่ อายุ ๑๑–๑๕ ปี
ขัน้ ที่ ๔ กฎ ระเบียบเป็นใหญ่ ขัน้ นีเ้ ด็กจะใช้หลัก
ทำ�ตามหน้าที่ของสังคม เรียนรู้ถึงการเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคม คำ�นึงถึงบทบาทและหน้าที่
ของตนเองในสังคม และปฏิบัติตามหน้าที่ของ
สังคมอย่างเคร่งครัดเพือ่ ธำ�รงไว้ซง่ึ กฎเกณฑ์ของ
สังคม ยึดถือว่าพฤติกรรมที่ถกู ต้องจะประกอบด้วย
การปฏิบัติตามหน้าที่ การแสดงความเคารพ
ต่ออำ�นาจหน้าที่ ทำ�ตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทางสังคม
กำ�หนด คล้อยตามเพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกประณาม
จากสังคม ยินยอมทำ�ตามเพือ่ หลีกเลีย่ งการตำ�หนิ
จากผูท้ ม่ี อี �ำ นาจตามกฎหมาย ในขัน้ นีเ้ ด็กจะถือว่า
สังคมจะอยูด่ ว้ ยความมีระเบียบจะต้องมีกฎหมาย
และข้อบังคับ คนดีหรือคนทีม่ พี ฤติกรรมถูกต้อง
คือ คนทีป่ ฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย
พบในวัยรุน่ ช่วงอายุประมาณ ๑๓–๑๖ ปี
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ระดับที่ ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ์สงั คมหรือระดับ
จริยธรรมตามหลักวิจารณญาณ เป็นระดับที่
การตัดสินขัดแย้งด้านจริยธรรม ขึน้ อยูก่ บั ตนเอง
มากที่สุด การตัดสินจริยธรรมจะใช้หลักแห่ง
เหตุผลกระทำ�ตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ไม่ขัดกับสิทธิอันพึงได้ของผู้อ่นื มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง แยกตัวออกจากอิทธิพลของกลุ่ม
เมือ่ มีเหตุผล โดยไม่คล้อยตามถ้าผูอ้ น่ื ไม่มเี หตุผลพอ
โดยยึดหลักของความยุตธิ รรม และเป็นทีย่ อมรับ
ของสังคม ปราศจากอิทธิพลของผูท้ ม่ี อี ำ�นาจ หรือ
กลุม่ ทีต่ นเป็นสมาชิก ผูเ้ รียนทีพ่ ฒ
ั นาถึงขัน้ นีก้ จ็ ะมี
การใช้วจิ ารณญาณตีความหมายของสถานการณ์
ต่างๆ ตามหลักการ และมาตรฐานทางจริยธรรม
ก่อนทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม ซึง่ การตัดสินใจว่า ‘ถูก’
‘ผิด’ หรือ ‘ควร’ ‘ไม่ควร’ มาจากวิจารณญาณ
ของตนเอง จะปรากฏในบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่
อายุ ป ระมาณ ๑๖ ปี ข้ึน อยู่บ นหลั ก ของ
ความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปราศจากอิทธิพลของผู้ท่ีมีอำ�นาจ หรือกลุ่ม
ที่ต นเป็ น สมาชิ ก ซึ่ง พั ฒ นาการในระดั บ นี้
แบ่งเป็น ๒ ขัน้ คือ
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ขั้นที่ ๕ สัญญาสังคม หรือหลักการทำ�ตาม
คำ�มัน่ สัญญาผูเ้ รียนจะมีเหตุผลในการเลือกกระทำ�
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ น่ื เคารพการตัดสินใจของ
ตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได้ ทำ�ตาม
คำ�มั่นสัญญาและการกระทำ�ที่ถูกต้องโดยทั่วไป
ที่เห็นกับคนหมู่มาก มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตาม
ค่านิยมของตนและมาตรฐานของสังคมคำ�นึงถึง
คุณค่าทางความคิดเห็นที่สัมพันธ์กับส่วนบุคคล
และส่วนรวม
ขั้ น ที่ ๖ หลั ก การจริ ย ธรรมสากล ขั้น นี้
ถือว่าเป็นหลักการมาตรฐานจริยธรรมสากล
เป็นขัน้ การตัดสินตามเหตุผลของการรับผิดชอบ
สร้างคุณธรรมประจำ�ใจที่นอกเหนือกฎเกณฑ์
ทางสังคม จริยธรรมเป็นนามธรรม ไม่ใช่กฎเกณฑ์
ทางศาสนา แต่เป็นอุดมคติสากลของสังคมส่วนรวม
เป็นหลักการเพือ่ มนุษยธรรม ในขัน้ นีส้ ง่ิ ที่ ‘ถูก’
และ ‘ผิด’ เป็นสิ่งที่ข้นึ อยู่กับมโนธรรมที่แต่ละ
คนยึดถือ มีความยืดหยุน่ และยึดหลักจริยธรรม
ของตนอย่างมีสติ ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรม
โดยคำ�นึงถึงความถูกต้อง ยอมรับในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ คำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชน มีมโนธรรม
สำ�นึก ละอาย เกรงกลัวต่อบาป
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โคลเบิรก์ พบว่า ส่วนมากการพัฒนาทางศีลธรรมของเด็กจะไม่ถงึ ขัน้ สูงสุด
ในอายุ ๑๐ ปีแต่จะมีการพัฒนาขึน้ อีกหลายขัน้ จากอายุ ๑๑-๒๕ ปี การใช้เหตุผล
เพือ่ การตัดสินใจทีจ่ ะเลือกกระทำ�อย่างใดอย่างหนึง่ จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญ
ของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสังคม
ใดสังคมหนึง่ โดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้เหตุผลทีล่ กึ ซึง้ ยากแก่การเข้าใจยิง่ ขึน้ ตาม
ลำ�ดับของวุฒภิ าวะทางปัญญา การพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนัน้ จะพัฒนา
เป็นขั้นตอนจากขั้นที่หนึ่งผ่านแต่ละขั้นไปจนถึงขั้นที่หก บุคคลจะพัฒนาข้าม
ขัน้ ไม่ได้ เพราะการใช้เหตุผลในขัน้ สูงขึน้ ไป จะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการมีความสามารถ
ในการใช้เหตุผลในขั้นที่ต่ํากว่าอยู่ก่อนแล้วต่อมาเมือ่ บุคคลได้รบั ประสบการณ์
ทางสังคมใหม่ๆ หรือสามารถเข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่าๆ ได้ดีข้ึน
จึงเกิดการเปลีย่ นแปลงทางความคิดและเหตุผล ทำ�ให้การใช้เหตุผลในขัน้ ทีส่ งู
ต่อไปมีมากขึ้นเป็นลำ�ดับ ส่วนเหตุผลในขั้นที่ต่ํากว่าก็จะถูกใช้น้อยลงทุกที
จนถูกทิง้ ไปในทีส่ ดุ นอกจากนัน้ มนุษย์ทกุ คนก็ไม่จ�ำ เป็นต้องพัฒนาทางจริยธรรม
ไปถึงขัน้ สุดท้ายแต่อาจจะหยุดชะงักทีข่ น้ั ใดขัน้ หนึง่ ทีต่ า่ํ กว่าได้ โคลเบิร์กพบว่า
ผูใ้ หญ่สว่ นมากจะพัฒนาการถึงขัน้ ที่ ๔ เท่านัน้
บ่อเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมได้มาจากพัฒนาการทางความคิด
ในขณะที่เด็กได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การได้เข้ากลุ่มทางสังคม
ประเภทต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบาทของตนเองและของผู้อ่ืน
ซึง่ ช่วยให้มพี ฒั นาการทางจริยธรรมในขัน้ สูงได้เร็วขึน้ ทัง้ นี้ การพัฒนาทางศีลธรรมนัน้
มิใช่การรับความรู้จากการพร่ําสอนของผู้อ่ืนโดยตรง แต่เป็นการผสมผสาน
ระหว่างความรูเ้ กีย่ วกับบทบาทของผูอ้ น่ื ด้วย รวมทัง้ ข้อเรียกร้องและกฎเกณฑ์ของ
กลุ่มต่างๆ ที่อาจจะขัดแย้งกันแต่ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้บุคคลพัฒนา
ไปตามขั้นตอน ในทิศทางเดียวกันเสมอ ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในกลุ่มใดหรือ
สังคมใดก็ตาม
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๑๑

พัฒนาการด้
มของแมสซี่ ่
พัฒนาการด้
านค่านค่
านิายนิยมของแมสซี
(Massey’s
Values
Development)
(Massey’s Values Development)

พัฒนาการด้านค่านิยม
๓. สังคมหล่อหลอม (อายุ ๑๓-๒๑ ปี)
(Socialization Period)
๒. ทำ�ตามเเบบอย่าง (อายุ ๘-๑๓ ปี)
(Modeling Period)
๑. สร้างรอยประทับ (อายุ ๐-๗ ปี)
(Imprint Period)
แมสซี
ซึง่ งเป็พัฒนนาการด้
นักสังคมวิ
แบ่งพัคคลออกเป็
ฒนาการด้
านิยแมของบุ
คคล
แมสซี่ ซึ่งเป็นนักสังคมวิ
ทยา่ แบ่
านค่ทานิยา
ยมของบุ
น ๓านค่
ระยะได้
ก่
๑. ระยะสร้ออกเป็
างรอยประทั
เป็นระยะพั
น ๓ บระยะได้
แก่ ฒนาการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ ๗ ขวบ
ที่เด็กจะซึมซับรับสิ่งต่างๆรอบตั๑.
ว และประทั
บ
บไว้ว่าสิ่งต่างๆทั
กต้อง เป็
จริง โดยเฉพาะสิ
่งที่รับดมา
ระยะสร้ารังรอยประทั
บ้งหลายถู
เป็นระยะพั
ฒนนาการตั
ง้ แต่แรกเกิ
จนถึง
และความเชื
อ
่
ผิ
ด
ๆที
ฝ
่
ง
ั
ลึ
ก
บางประการในระยะนี
อ
้
าจนํ
า
ไปสู
ก
่
ารก่
อ
ตั
ว
ของ
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองอายุ
ความสั
บ
สน
ประมาณ ๗ ขวบทีเ่ ด็กจะซึมซับรับสิง่ ต่างๆ รอบตัว และประทับรับไว้
บาดแผลทางใจหรือปัญหาลึกๆได้ประเด็นสําคัญในระยะนี้คือการเรียนรู้สํานึกว่าด้วยความถูกและผิด ชั่วและดี
ว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหลายถูกต้อง เป็นจริง โดยเฉพาะสิ่งที่รับมาจากพ่อแม่
ซึ่งจะมีผลต่อการซึมซับประทับไว้จนเติบโต
้ปกครอง าความสั
สน และความเชื
่อผิดกๆช่วทีงอายุ
่ฝังลึ๘-๑๓
กบางประการในระยะนี
้
๒. ระยะทําผูตามแบบอย่
ง เป็นพัฒบนาการด้
านค่านิยมของเด็
ขวบในระยะนี้
�ไปสูางผู่การก่
ตัวของบาดแผลทางใจหรื
ญหาลึก่นๆได้
นสำ�คัญ
เด็กจะลอกเลียน ทําอาจนำ
ตามแบบอย่
้ใหญ่อนอกจากพ่
อแม่แล้ว ยังได้รับอิทธิอพปัลจากคนอื
ๆด้วยประเด็
โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูผู้สอน การทํ
าตามแบบอย่
งนี้ต่างจากการเชื
ผลในระยะแรก
นความนิซึย่งมจะมี
ในระยะนี
้คือาการเรี
ยนรู้สำ�นึ่อกฟังว่แบบขาดเหตุ
าด้วยความถู
กและผิด แต่ชั่วเป็และดี
ชมชอบ
ผลต่อการซึมซับประทับไว้จนเติบโต
๓. ระยะสังคมหล่อหลอม
เป็นพัฒนาการด้
านค่านิยมของเด็
๑๔-๒๑
๒. ระยะทำ
�ตามแบบอย่
าง กเป็วัยนรุ่นพัช่ฒวงอายุ
นาการด้
านค่ปี าในนิยมของ
ระยะนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคล และหันเหความสนใจ ค่านิยม จากทีไ่ ด้ถูกปลูกฝังไว้ใน
เด็กช่วงอายุ ๘-๑๓ ขวบ ในระยะนีเ้ ด็กจะลอกเลียน ทำ�ตามแบบอย่างผูใ้ หญ่
ช่วงแรกๆ ไปสู่การแสวงหาผู้คนที่มคี วามสนใจ ความชอบ ค่านิยม ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับตัวเอง ซึ่ง
ล้ว ยังได้้สรื่อบัต่าอิงๆยั
ทธิงพมีลจากคนอื
่ กมากขึ
ๆ ด้ว้นยด้วยโดยเฉพาะสื
โดยเฉพาะอย่
ส่วนมากจะได้รับอิทธินอกจากพ่
พลจากกลุ่มอเพืแม่
่อนแนอกจากนี
อิทธิพลต่อเด็น
่อที่มาี งยิ่ง
ครูผู้สองสนองตอบ
อน การทำค่�านิตามแบบอย่
างนี้ต่ม่าเพืงจากการเชื
่อฟังแบบขาดเหตุผล
เนื้อหา รูปแบบ ซึ่งสอดคล้
ยมของตนเองและกลุ
อ่ น

ในระยะแรก แต่เป็นความนิยมชมชอบ
การจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม๓. ระยะสังคมหล่อหลอม เป็นพัฒนาการด้านค่านิยมของเด็กวัยรุน
่
ช่วเ่ งอายุ
การศึกษาที
น้นค่านิย๑๔-๒๑
มคืออะไร ปีในระยะนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคล
การศึกษาค่
านิยมน(Values
Education)
นถ่ากยทอดค่
นิยวมให้
กับผู้อนื่ ไปสู
อาจ่การ
และหั
เหความสนใจ
ค่านิเป็ยนมกระบวนการที
จากที่ได้ถ่ผูกู้คปลู
ฝังไว้ใานช่
งแรกๆ
เป็นกิจกรรม ที่สามารถเกิ
ดขึ้นได้้ใคนองค์
หน่วยงานต่างๆซึ
่งผู้ที่อาวุโส ค่ผูา้นนิํา ยหรืมอผูที้ท่เมี่ หมื
ีประสบการณ์
มากกว่
า ง
แสวงหาผู
นที่มกีคร วามสนใจ
ความชอบ
อนหรือคล้
ายคลึ
กับตัวเอง ซึ่งส่วนมากจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ส่อื ต่างๆ
ยังมีอทิ ธิพลต่อเด็กมากขึน้ ด้วย โดยเฉพาะสือ่ ทีม่ เี นือ้ หา รูปแบบ ซึง่ สอดคล้อง
สนองตอบ ค่านิยมของตนเองและกลุม่ เพือ่ น
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การจัดการศึกษาทีเ่ น้นค่านิยม
การศึกษาทีเ่ น้นค่านิยมคืออะไร
การศึกษาค่านิยม (Values Education) เป็นกระบวนการ
ทีผ่ คู้ นถ่ายทอดค่านิยมให้กบั ผูอ้ น่ื อาจเป็นกิจกรรม ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ในองค์กร
หน่วยงานต่างๆ ซึง่ ผูท้ อ่ี าวุโส ผูน้ �ำ หรือผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่าถ่ายทอดให้
กับสมาชิกอืน่ ๆ การให้การศึกษาด้านค่านิยมดำ�เนินการได้ทง้ั ทีบ่ า้ น โรงเรียน
สถานศึกษา ระดับ และประเภทต่างๆ รวมถึงในสถานที่อ่ืนๆ เช่น
ฑัณทสถาน สถานบริการ โรงงาน บริษทั ฯลฯ
ในบริบทของสถานศึกษา การจัดการศึกษาทีเ่ น้นค่านิยม (Value-Based
Education) คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ ปลูกฝังสร้างเสริม
ค่านิยมให้ผเู้ รียนโดยการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ทีส่ ง่ เสริมเพิม่ พูนความรอบรูท้ างวิชาการ และพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะ
สัมพันธภาพของนักเรียนทีจ่ ะคงอยูไ่ ปตลอดชีวติ สิง่ แวดล้อมสำ�คัญทีเ่ อือ้ ต่อ
การปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์คือการเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร
คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษานัน้ ๆ
การจัดการศึกษาทีเ่ น้นค่านิยมยังเป็นกระบวนการเปลีย่ นผ่านสูก่ าร
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงบรรยากาศการเรียนรู้ การแก้ปญั หา
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง การสร้างเสริมพลังอำ�นาจให้บคุ คล นักเรียน ครู และโรงเรียน
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม
โดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบแผนการดำ�เนินชีวิต
ด้านจริยธรรมทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนซึมซับค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ในสังคม
ข้อควรคำ�นึงในการจัดการศึกษาทีเ่ น้นค่านิยม
๑. การศึกษาที่เน้นค่านิยมไม่ใช่สูตรสำ�เร็จ และเกิดผลทันที
ทันใด หากแต่เป็นกระบวนการเติบโต พัฒนาที่ต้องอาศัยเวลา อย่างไร
ก็ ต ามเราอาจเห็ น ผลข้ า งเคี ย ง หรื อ การเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรม
ตามค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์เกิดขึน้ มาเป็นระยะๆ
๒. การศึกษาที่เน้นค่านิยมไม่ใช่เพียงบางอย่าง “ที่จัดให้เด็ก”
เท่านัน้ เรือ่ งสำ�คัญมากคือผูใ้ หญ่ตอ้ งเข้าร่วมอย่างจริงจัง และเป็นแบบอย่าง
ด้านพฤติกรรมให้เด็ก
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๓. การศึกษาทีเ่ น้นค่านิยมไม่ใช่การเพิม่ วิชาหรือเรือ่ งอืน่ ทีย่ ดั เยียด
เพิม่ เติมเข้ามาในหลักสูตร แต่เป็นกระบวนการทีต่ อ้ งดำ�เนินการต่อเนือ่ งให้
บรรลุผลตลอดหลักสูตร รวมทัง้ เป็นการสร้างเสริมเพิม่ พูน คุณภาพชีวติ ใน
โรงเรียนโดยองค์รวม
๔. การศึกษาที่เน้นค่านิยมไม่ใช่การแสดงตนให้ “สุภาพ ดูดี
มีมารยาท” หากแต่เป็นความฉลาดรู้ทางอารมณ์จากสำ�นึกที่แท้จริง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังอย่างสูงสำ�หรับตนเองและผู้อ่นื รวมถึง
การคิดวิจารณญาณทีเ่ ข้มข้น
แนวทางการจัดการศึกษาทีเ่ น้นค่านิยม
๑. แนวทางทางปัญญา เป็นวิธีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
หรือการพัฒนาสติปญ
ั ญาให้ผเู้ รียนรับรูเ้ รียนรู้ เข้าใจ ยอมรับ ค่านิยมตัง้ แต่
ระดับรูปธรรมไปถึงระดับนามธรรม โดยเชือ่ ว่า สติปญ
ั ญา ความรู้ ความคิด
เป็นรากฐานของคุณธรรมจริยธรรม
๒. แนวทางอบรมสัง่ สอน เป็นวิธกี ารทีก่ ลุม่ หรือสังคมกำ�หนด
ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ไว้ลว่ งหน้าแล้ว ว่าสิง่ ใด “ดี” หรือ “ไม่ด”ี แล้วจึงจัด
ให้มีการอบรมสั่งสอน และฝึกปฏิบัติตามค่านิยมนั้นๆ กระทั่งปฏิบัติ
จนเป็นนิสยั แนวทางการจัดการศึกษาแบบอบรมสัง่ สอนอาจเหมาะสำ�หรับผูเ้ รียน
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ทีย่ งั มีพฒ
ั นาการด้านศีลธรรม จริยธรรม
อยูใ่ นระยะต้นๆ โดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้
มาดำ�เนินการ ดังนี้
๒.๑ การปลูกฝังค่านิยมโดยการเสริมแรงและการลงโทษ
				 เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านพัฒนาการของ
โคลเบอร์ ก ที่เ ห็ น ว่ า เด็ ก ปฐมวั ย และประถมศึ ก ษายั ง อยู่ใ นระยะ
พัฒนาการที่จะประพฤติตนตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพราะหลีกเลี่ยง
การลงโทษ ความถูก ผิด ตัดสินโดยพิจารณาผล ถ้าถูกลงโทษถือว่า
ทำ�ไม่ดี เด็กวัยนีจ้ งึ ยังไม่มเี หตุผลในการตัดสินใจทำ�สิง่ ต่างๆ นอกจากปฏิบตั ิ
ตามคำ�สอนของผูใ้ หญ่
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				 พัฒนาการอีกขัน้ หนึง่ เด็กจะประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ มุง่ หวัง
รางวัลส่วนตัว โดยจะนำ�ความต้องการของตนมากำ�หนดสิ่งที่ถูกและผิด
ถ้าหากปฏิบตั สิ ง่ิ ใดแล้วได้รางวัลก็จะยึดถือว่าสิง่ นัน้ เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ดังนัน้
การชมเชยและให้รางวัลเมื่อเด็กทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม จึงเป็นวิธี
ปลูกฝังค่านิยมให้กบั เด็ก เนือ่ งจากเด็กยังไม่สามารถตัดสินสิง่ ต่างๆ ได้ดว้ ย
เหตุผลของตนเอง
				 อย่างไรก็ตามการจะให้เด็กแสดงพฤติกรรมตาม
ค่านิยมที่ฝึกหัดปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง จำ�เป็นต้องใช้หลักการของ
การเสริมแรงและการลงโทษตามที่นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม
เสนอทฤษฎีท่ีเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ผลจากการแสดงพฤติกรรมนัน้ จะเป็นตัวบ่งชีว้ า่ พฤติกรรมนัน้
จะมีแนวโน้มเกิดขึน้ อีกหรือไม่ในสถานการณ์ทค่ี ล้ายกับสถานการณ์เดิม
หากเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีแล้วได้รับรางวัลตอบแทน การชมเชย
ยกย่อง เด็กจะแสดงพฤติกรรมนั้นซํ้าอีก แต่หากแสดงพฤติกรรม
ใดแล้วไม่ได้รับรางวัล การใส่ใจ ยกย่อง ชมเชย หรือถูกลงโทษ
เด็กจะระงับหรือหยุดการกระทำ�นัน้ ๆ ดังนัน้ การเรียนรูค้ า่ นิยมของเด็กจึงขึน้ อยู่
กับผูใ้ หญ่ทจ่ี ะพิจารณาว่า พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม แล้วนำ�
มาใช้ในการอบรมปลูกฝังเด็ก
		
๒.๒ การเรี ย นรู้ค่า นิ ย มโดยการสั ง เกตจากตั ว แบบ
			 แนวความคิดนี้เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคน
ในสังคมเกิดจากการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัวแบบ ทัง้ ตัวแบบในชีวติ จริง
หรือตัวแบบทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ ตัวแบบจะทำ�หน้าทีท่ ง้ั สร้างหรือพัฒนาพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์และระงับพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เด็กๆจะเรียนรูพ้ ฤติกรรม
จริยธรรมจากตัวแบบ ผู้ใหญ่และสังคมจึงเป็นตัวแบบที่เด็กดูสังเกตและ
ลอกเลียนแบบ การปลูกฝังค่านิยมในแนวทางนีค้ อื การสร้างและเลือกตัว
แบบทีด่ ใี ห้เด็กได้รบั รู้ สัมผัส สังเกต สำ�หรับกระบวนการในการพัฒนาการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดนีม้ ี ๔ ขัน้ ตอนคือ
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				 ๑.) การตัง้ ใจ เป็นการที่เด็กได้เห็นตัวแบบทีน่ า่ สนใจ
เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจน ไม่ซบั ซ้อน และเมื่อเด็กสนใจแสดงพฤติกรรม
จะต้องมีการเสริมแรง เพือ่ ให้เด็กเกิดพฤติกรรมซํา้
				 ๒.) การเก็บจำ� เมือ่ เด็กสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรม
ทีด่ ี และได้รับการยกย่องชมเชย และได้เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรม
บ่อยๆ เด็กเกิดความสนใจต้องการแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบ
เด็กจะหาวิธเี ก็บและจดจำ�ข้อมูลการแสดงพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั สถานการณ์
				 ๓.) การกระทำ� เมื่อเด็กจดจำ�ข้อมูลได้และเก็บ
ไว้ในความทรงจำ� เมื่อพบสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องมากระตุ้น เด็กจะ
นำ�ข้อมูลมาแสดงเป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของตัวแบบ
เพือ่ ให้ได้ผลเหมือนตัวแบบ
				๔.) การจูงใจ เมือ่ เด็กสังเกตตัวแบบและจดจำ�ข้อมูลไว้
และเมื่อพบสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าหากมีการจูงใจและเด็กคาดว่า
จะได้รบั การเสริมแรง เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมา ดังนัน้ ถ้าหากเด็กแสดง
พฤติกรรมดี จึงควรได้รบั ผลในลักษณะการเสริมแรงเหมือนตัวแบบได้รบั
การจูงใจจึงเป็นสิง่ สนับสนุนให้เด็กแสดงพฤติกรรมจริยธรรม
		
๒.๓ แนวทางการปลูกฝังค่านิยมผ่านกระบวนการเสริม
สร้างคุณลักษณะด้านจิตพิสยั
				 วิธีการที่ใช้แนวทางการอบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมและเสริมสร้างคุณลักษณะที่นิยมนำ�มาประยุกต์ใช้กับผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการเสริมสร้างค่านิยม
โดยผ่านกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตพิสยั เป็นการประยุกต์แนวคิด
ของ แครทวอล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านคุณลักษณะ ดังภาพ
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จิตพิสยั เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจเกีย่ วกับค่านิยมความรูส้ กึ ความซาบซึง้ ทัศนคติความเชือ่
ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมของผูเ้ รียนจะไม่เกิดขึน้ ทันที การจัดการเรียนการสอนจึงต้องใช้
จิตพิสยั เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจเกี่ยวกับค่านิยม ความรู้สกึ ความซาบซึ้งทัศนคติความเชื่อ
วิธปี ลูกฝัง และสอดแทรกค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ แครทวอล ได้เสนอขัน้ ตอนในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความ สนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมของผูเ้ รียนจะไม่เกิดขึ้นทันที การจัดการเรียนการสอนจึงต้องใช้วิธี
ด้านจิตพิสยั ออกเป็น ๕ ขัน้ ตอน ได้แก่
ปลูกฝัง และสอดแทรกค่
ยมทีบ่พรูึงห้ ประสงค์
แครทวอล
ได้เสนอขั
ฒนาคุณลักหรื
ษณะด้
สัย
๑) ขัาน้ นิการรั
รือการยอมรั
บ เป็นความรู
ส้ กึ ้นทีตอนในการพั
เ่ กิดขึน้ ต่อปรากฏการณ์
อสิง่ เร้านจิ
าอย่ตาพิงใด
ออกเป็อย่
น า๕งหนึ
ขัน้ ง่ ตอน
แก่ กษณะของการแปลความหมายของสิง่ เร้านัน้ ว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมา
ซึง่ เป็ได้นไปในลั
๑) ขั้นส้การรั
นความรู
ต่อปรากฎการณ์
าอย่ลว่ างหน้
งใด า
ในรูปของความรู
กึ ทีเ่ บกิรูด้หขึรืน้ อการยอมรั
ในขัน้ นีค้ รูบผเป็
สู้ อนต้
องมีส้สง่ิึกเร้ทีา่เกิดเรืขึอ่ ้นงราว
สถานการณ์หรื
ทเ่ี อตรีสิ่งยเร้มไว้
อย่างหนึ
ซึ่งเป็นน้ ไปในลั
ษณะของการแปลความหมายของสิ
่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของ
เพื่งอ่ กระตุ
ให้ผเู้ รียกนสนใจ
ใส่ใจ รับรู้
ความรู		
้สึกที่เกิดขึ้น ในขั
รูผู้สอนต้องมีสงิ่ เป็
เร้านเรื
่องราว สถานการณ์
ทเี่ ตรียมไว้ปลของความเต็
่วงหน้าเพื่อกระตุ
ู้เรียน
๒) ้นขั้นนี้คการตอบสนอง
การกระทำ
�ที่แสดงออกมาในรู
มใจ ้นยิให้นผยอม
สนใจ และพอใจต่
ใส่ใจ รับรู้อสิง่ เร้านัน้ ซึง่ เป็นการตอบสนองทีเ่ กิดจากการเลือกสรรแล้ว ในขัน้ นีค้ รูผสู้ อนต้องกระตุน้
๒) ขั้นการตอบสนอง
การกระทําที่แสดงออกมาในรู
ของความเต็
ให้ผเู้ รียนสนองตอบต่
อสิง่ เร้าเพือ่ พัเป็ฒนนาความสนใจให้
เกิดขึน้ จากขัน้ ปการรั
บรูเ้ พือ่ พัมฒใจนาต่ยินอยอม
อย่างมีและพอใจ
ทศิ ทาง
ต่อสิ่งเร้		
านั้น ซึ่งเป็น๓)
การตอบสนองที
เ
่
กิ
ด
จากการเลื
อ
กสรรแล้
ว
ในขั
น
้
นี
ค
้
รู
ผ
ส
้
ู
อนต้
อ
งกระตุ
น
้
ให้
ผ
เ
้
ู
รี
ย
นสนองตอบ
ขัน้ การเห็นคุณค่า เป็นขัน้ ตอนทีผ่ เู้ รียนได้แสดงออกให้เห็นถึงการให้คณ
ุ ค่าหรือไม่ให้
ต่อสิ่งเร้คุณ
าเพืค่่อาต่พัอฒสินาความสนใจให้
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
จากขั
น
้
การรั
บ
รู
เ
้
พื
อ
่
พั
ฒ
นาต่
อ
อย่
า
งมี
ท
ศ
ิ
ทาง
งใดสิง่ หนึง่ ซึง่ เป็นขัน้ ตอนต่อเนือ่ งจากทีผ่ เู้ รียนได้ตอบสนองต่อสิง่ เร้าในลักษณะพึงพอใจ
๓) ขัน้ ้นการตอบสนอง
การเห็นคุณค่าถืเป็อได้
นขัว้นา่ เป็
ตอนที
ู้เรียนได้
เห็นง่ ถึการเลื
งการให้
คุณบค่าตั หรื
คุณบค่า
ไม่พงึ พอใจในขั
นขัน้ ่ผการเกิ
ดค่แาสดงออกให้
นิยม ทีน่ �ำ มาซึ
อกปฏิ
ใิ นสิอง่ไม่ทีใย่ ห้อมรั
ต่อสิงใดสิ
่ง ซึณ่งเป็
เนื่อบงจากที
่ผู้เรียอ่ นได้
ตอบสนองต่
อสิ่งเร้าในลันความเชื
กษณะพึอ่ งพอใจ/ไม่พึงพอใจใน
นับถื่งหนึ
อในคุ
ค่านนัขัน้ ้นๆตอนต่
หรืออปฏิ
ตั ติ ามในเรื
งใดเรื
อ่ งหนึง่ จนกลายเป็
ขั้นการตอบสนอง
เป็นขัด้นระบบ
การเกิหรืดค่อรวบรวมจั
านิยมที่นําดมา
่งที่ยผ่ อมรั
บนันบำ�ถืประสบการณ์
อในคุณค่า
		 ถื๔)อได้ขัวน้ ่าการจั
ระเบีซึ่งยการเลื
บค่านิอยกปฏิ
ม เป็นบขััตน้ ิในสิ
ตอนที
เู้ รียนได้
นั้น ๆ ทีหรืเ่ กิอดปฏิ
่องใดเรืา่อนิงหนึ
่ง จนกลายเป็
ความเชื่อดและ การจัดระบบค่านิยมทีจ่ ะยึดถือต่อไป
ขึน้ บเป็ัตนิตามในเรื
การรวบรวมค่
ยมใหม่
ทเ่ี กิดขึน้ นจากแนวคิ
๔) ขั้นการจับดค่ระบบ
หรือรวบรวมจั
บค่านิต่ยอมไปเป็แต่
นขัถ้นา้ ตอนที
นําประสบการณ์
หากไม่สามารถยอมรั
านิยมใหม่
กจ็ ะยึดถือดค่ระเบี
านิยยมเก่
ยอมรั่ผบู้เค่รีายนินได้
ยมใหม่
กจ็ ะยกเลิก
ที่เกิดขึค่้นาเป็
น
การรวบรวมค่
า
นิ
ย
มใหม่
ท
เ
่
ี
กิ
ด
ขึ
น
้
จากแนวคิ
ด
และ
การจั
ด
ระบบค่
า
นิ
ย
มที
จ
่
ะยึ
ด
ถื
อ
ต่
อ
ไป
หากไม่
นิยมเก่าทีย่ ดึ ถือ
สามารถยอมรั
บค่านิ๕)ยมใหม่
กจ็ ะยึฒดนาเป็
ถือค่านนิลัยกมเก่
าต่อสไปแต่
บค่านิยามใหม่
กจ็ ะยกเลิ
กค่านิายนิมเก่
		
ขัน้ การพั
ษณะนิ
ยั เป็ถน้าขัน้ ยอมรั
ตอนการสร้
งลักษณะนิ
สยั ตามค่
ยมทีาทีย่ ่ยดึ ึดถืถืออ
ฒนาเป็
เป็นขั้นตอนการสร้
การนำ�ค่านิ๕)ยมทีขัย่้นดึ การพั
ถือมาปฏิ
บตั นย่ลัากงต่ษณะนิ
อเนือ่ สงัยแสดงพฤติ
กรรมทีเ่ ป็านงลันิสกยษณะนิ
ั ประจำส�ัยตัตามค่
ว านิยมที่ยึดถือ
การนําค่านิยมที่ยึดถือมาปฏิบัติย่างต่อเนื่อง แสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจําตัว
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๓. แนวทางการทำ�ความกระจ่างในค่านิยมและการวิเคราะห์
คุณค่า (Value Clarification and Value Analysis)
		 การจัดการเรียนรูร้ ะดับมัธยมศึกษาเพือ่ เสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ด้วยการทำ�ความกระจ่างในค่านิยมและการวิเคราะห์
คุณค่า เป็นวิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คณ
ุ ค่า ให้เหตุผลของ
การกระทำ�ได้อย่างอิสระ ด้วยตนเอง และเมือ่ เกิดความกระจ่างในค่านิยมนัน้ ๆ แล้ว
ผูเ้ รียนจะตัดสินใจปฏิบตั เิ องโดยไม่มกี ารบังคับจากภายนอก
		
๓.๑ การทำ�ความกระจ่างในค่านิยม
			 เป็นกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมที่เชื่อว่าพัฒนา
ตัวเองบนพื้นฐานของความต้องการของตนโดยไม่มีอำ�นาจภายนอก
มาบังคับ โดยการทำ�ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงค่านิยมที่ตนเองยึดถือ
และเปรียบเทียบกับค่านิยมของเพือ่ นๆ ผูใ้ หญ่ กลุม่ ต่างๆ ในสังคม ตลอด
จนสังคมอืน่ ๆ ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน โดยมุง่ หวังว่า เมือ่ ผูเ้ รียนได้เพิม่
ความตระหนักรูม้ ากขึน้ จะมีการย้อนคิดพิจารณาทบทวน ปรับเปลีย่ นค่านิยม
ทีเ่ ห็นว่าไม่เหมาะสม หรือยืนยันมัน่ คงในค่านิยมทีต่ นเองยึดถือมากขึน้
			 การทำ�ความกระจ่างในค่านิยม มี ๓ ขัน้ ตอนใหญ่ และ
๗ ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่
๑) การเลือก
ขัน้ ที่ ๑ สำ�รวจทางเลือก
ขัน้ ที่ ๒ พิจารณาผลทีเ่ กิดจากแต่ละทางเลือก
ขัน้ ที่ ๓ ตัดสินใจเลือกโดยเสรี
๒) การนิยมซาบซึง้
ขัน้ ที่ ๔ มีความสุขและภูมใิ จ
ขัน้ ที่ ๕ เต็มใจประกาศยืนยันให้เป็นทีร่ จู้ กั
๓) การปฏิบตั ิ
ขัน้ ที่ ๖ การแสดงค่านิยม
ขัน้ ที่ ๗ ปฏิบตั ซิ า้ํ ๆ ให้เป็นกิจนิสยั
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			 กิจกรรมการทำ�ความกระจ่างในค่านิยมมีหลากหลาย
รูปแบบและวิธกี าร แต่โดยหลักการแล้วจะมีขน้ั ตอนพืน้ ฐานดังนี้
			 ๑) ครูจะเริ่มกิจกรรมให้เปิดประเด็นการอภิปราย
ในเรือ่ งทีม่ คี วามอ่อนไหว หรือความเสีย่ งค่อนข้างตํา่
			 ๒) ผูเ้ รียนร่วมกิจกรรมโดยการแสดงจุดยืน ความเชือ่
ความคิด ความเห็น อย่างเปิดเผยในประเด็นทีห่ ยิบยก
			 ๓) ครูยอมรับการตอบสนองของผูเ้ รียนแต่ละคน
โดยปราศจากการตัดสินหรือประเมินค่า ขณะเดียวกันต้องยับยั้งหรือ
ป้องปรามการกระทำ�ใดๆ ก็ตามของผูเ้ รียนคนอืน่ ๆ ทีพ่ ยายามจะถากถาง
เยาะเย้ย ล้อเลียน ความเห็น ความเชือ่ ของเพือ่ น
			 ๔) ครู และเพือ่ น ช่วยกันตัง้ คำ�ถามให้ผเู้ รียนอธิบายหรือ
ให้เหตุผลเกีย่ วกับความเชือ่ จุดยืนในการยึดถือค่านิยมนัน้ ๆ ในขัน้ นีถ้ อื ว่า
เป็นยุทธศาสตร์ในการทำ�ความกระจ่าง
			 ๕) หากเป็นไปได้ กิจกรรมทีด่ �ำ เนินการควรสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับประเด็นทีม่ ที ม่ี าทางประวัตศิ าสตร์ ในอดีต หรือเกีย่ วข้องกับประเด็น
ทีเ่ ป็นปัญหา ข้อห่วงกังวลในปัจจุบนั ด้านสังคมและการเมือง
๓.๒ การวิเคราะห์คา่ นิยม
				 ขณะที่ก ารทำ � ความกระจ่ า งในค่ า นิ ย มเป็ น การ
แนะแนวทางในการสะท้อนความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดด้านค่านิยม
ของผู้เรียนในสถานการณ์ท่มี ีข้อขัดแย้งทางจริยธรรม แต่การวิเคราะห์
ค่านิยมเป็นวิธีการที่ใช้กับประเด็นทางสังคมที่ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน
หลากทัศนะ ต้องเข้ามีส่วนร่วมได้เสีย ดังนั้นการวิเคราะห์ค่านิยม
จึ ง เป็ น วิ ธี ก ารช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นตรวจสอบค่ า นิ ย มของผู้ อ่ื น พร้ อ มๆ
ไปกับพิจารณาค่านิยมของตนเอง ซึง่ จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงเหตุผลของผูเ้ รียนไปด้วย การวิเคราะห์คา่ นิยมมี ๔ ขัน้ ตอนคือ
				 ๑) วิเคราะห์ประเด็น/ เหตุการณ์ทางสังคมทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน
				 ๒) ประเมินผลสืบเนือ่ ง หรือผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียจากประเด็น/เหตุการณ์นน้ั ๆ
		 ๓) วิเคราะห์จากมุมมองหรือทัศนะของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
		 ๔) ตัดสินใจสรุปผลการวิเคราะห์
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การกำ�หนดจุดเน้นค่านิยมหลัก ๑๒ ประการแต่ละระดับชัน้

ม.๔-๖

ม.๑-๓

ป.๔-๖

ป.๑-๓

ระดับมัธยมศึกษา

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
๑๐. ดำ�รงตนพอเพียง
๑๒. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๗. เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตย
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� ตามพระราชดำ�รัส
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งกายใจ

๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓. กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
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วิธกี ารเรียนรูค้ า่ นิยมหลัก ๑๒ ประการในแต่ละระดับ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

วิธีการเรียนรู้ค่านิยมแต่ละระดับ

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนฯ
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔.   ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
      ทั้งทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ระดับ
ประถม  
ศึกษา

เรียนรู้ผ่านบทเพลง
นิทาน เหตุการณ์/
การศึกษาดูงาน/
แหล่งเรียนรู้

ระดับ
มัธยม   
ศึกษา

เรียนรู้ผ่าน
การวิเคราะห์
พฤติกรรม
บุคคลตัวอย่าง/
เหตุการณ์จริง/
การสังเคราะห์
เปรียบเทียบ
พฤติกรรมและ
เหตุการณ์ต่างๆ

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
     เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
     อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
     ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผู้ ใหญ่
๙. มีสติรตู้ วั รูค้ ดิ รูท้ � ำ รูป้ ฏิบตั ิ ตามพระราชดำ�รัส
    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
      ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
๑๑. มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออำ�นาจฝ่ายต่�ำ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัว ต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ
       มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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ปัจจัยการเสริมสร้างค่านิยมหลักให้มปี ระสิทธิภาพ
การเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสำ�หรับนักเรียนในสถานศึกษา จะต้องดำ�เนินการอย่างเป็น
ระบบและกระทำ�อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปลูกฝังสิง่ ทีด่ งี าม มีคณ
ุ ค่าให้กบั กลุม่ เป้าหมาย ปัจจัยทีจ่ ะขับเคลือ่ น
แนวทางให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องกำ�หนดสิง่ เหล่านี้

บุคลากรดำ�เนินงาน
การตรวจสอบผล
การดำ�เนินงาน

แนวทางการเสริมสร้าง

ค่านิยมหลักดำ�เนินงาน

กระบวนการดำ�เนินงาน
แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสำ�หรับนักเรียน
ในสถานศึกษาประกอบด้วย
๑. บุคลากรดำ�เนินงาน บุคลากรทีม่ บี ทบาทในระดับสถานศึกษา
ในการดำ�เนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ประกอบด้วย
		 ๑.๑ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลแรกในสถานศึกษาต้องรู้
เข้าใจและวางแผนการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ดังนี้คือ
			 ๑) วิเคราะห์สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เพือ่ ตรวจสอบปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับค่านิยมที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน
			 ๒) ตระหนักและเห็นคุณค่าของค่านิยมทีจ่ ะต้องปลูกฝัง
ให้สอดคล้องกับระดับเจตคติของนักเรียน ตรงตามการรับรู้และยอมรับ
ได้ของนักเรียน
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			 ๓) เลือกแนวทาง รูปแบบและกระบวนการดำ�เนินงาน
เสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการให้เหมาะสมกับสภาพและพฤติกรรม
พัฒนาการของนักเรียนบนพืน้ ฐานความเห็นชอบของครูและผูป้ กครองนักเรียน
			 ๔) จัดโครงสร้างบุคลากรตามความรู้ความสามารถ
เข้าใจในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สำ�หรับนักเรียนที่เน้น
การทำ�ตามต้นแบบการปรับพฤติกรรมที่ยั่งยืน และการสร้างมโนทัศน์
พฤติกรรมเหมาะสมของสังคม
			 ๕) กำ�กับติดตามและประเมินผล นักเรียนเกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ หรือไม่ ควรปรับปรุงรูปแบบและ
กระบวนการดำ�เนินงาน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างไร จึงจะเหมาะสม
		 ๑.๒ ครู ผู้ ส อน เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ จ ะต้ อ งลงมื อ ปฏิ บั ติ
เพื่อทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
โดยดำ�เนินการดังนี								
้
			 ๑) ศึกษา วิเคราะห์ นักเรียน เพือ่ หาแนวทางการปลูก
ฝังค่านิยมให้ปรากฏขึ้นในตัวนักเรียนอย่างเหมาะสม
			 ๒) จัดทำ�แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้น
ให้เกิดการพัฒนาเจตคติ ทักษะกระบวนการคิดทีส่ อดคล้องกับค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ ตามแต่ละระดับการศึกษาที่เน้นค่านิยมซึ่งแตกต่างกัน		
			 ๓) ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเลือกจัดทำ�
โครงการ โดยกำ�หนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมค่านิยม
หลัก สำ�หรับนักเรียนควบคูไ่ ปกับการบูรณาการเสริมสร้างใน ๘ กลุม่ สาระ
การเรียนรู									
้
			 ๔) เลือกใช้เครือ่ งมือและหาวิธกี ารตรวจสอบพฤติกรรม
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ของนักเรียน เพือ่ เปรียบเทียบความก้าวหน้าหรือเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของนักเรียน							
			 ๕) สรุปผลการพัฒนาค่านิยมหลัก ตามจุดเน้นแต่ละระดับ
การศึกษา เพื่อเสนอรายงานพัฒนาการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ		
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		 ๑.๓ ผูป้ กครองนักเรียน เป็นบุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ นักเรียนทีจ่ ะต้องช่วย
สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีด้านค่านิยม ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญดังนี		
้
			 ๑) ตระหนักและเห็นคุณค่า พฤติกรรมของนักเรียนที่จะต้องเสริม
สร้างให้เกิดขึ้น โดยเน้นความสอดคล้องกับครรลองของสังคมไทยที่ต้องการพัฒนา
ความเป็นคนดีที่มีประโยชน์ในสังคม		
			 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังให้นกั เรียนเป็นคนดีเมือ่ อยูใ่ นสังคมครอบครัว
ดำ�เนินชีวติ โดยยึดคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ หมาะสม ภายใต้การปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี
แก่บุตรหลาน
			 ๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนทีเ่ บีย่ งเบนไปสืบเนือ่ งจากความวุน่ วาย
ของสังคมปัจจุบนั พยายามหาแนวทางในการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่บตุ รหลานทีจ่ ะอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างชาญฉลาด			
			 ๔) ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพฤติกรรมทีด่ งี ามเหมาะสม และป้องกัน แก้ไข เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนไปจากความดีงาม
		
๒. ค่านิยมหลักดำ�เนินงาน ค่านิยมที่
มุ่งเน้นเป็นพิเศษในแต่ละระดับการศึกษาที่จะต้อง
เสริมสร้างให้เกิดขึ้นและดำ �รงอยู่ โดยพิจารณา
จากระดับของค่านิยมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
ของนักเรียน ควบคู่กับการตรวจสอบกับแนวคิดทฤษฎี
ทางพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ทฤษฎีการสร้าง
เสริมคุณค่าจริยธรรมของนักวิชาการที่หลากหลาย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ข้อสรุป
การกำ�หนดจุดเน้นค่านิยม ๑๒ ประการ ดังต่อไปนี้
		
๒.๑ ระยะที่ ๑ จุดเน้นค่านิยมสำ�หรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ
ตั้งแต่ ๗-๙ ปี ซึ่งถือเป็นวัยเด็ก เน้นปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานที่สมควรพัฒนาและเกิดขึ้น
ก่อนค่านิยมอื่นๆ สามารถสร้างความเข้มแข็งและเป็นรากฐานสำ�คัญต่อการเพิ่มเติม
ค่านิยมอื่นๆ ต่อไป ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ประกอบด้วย
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			 ๑) มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
			 ๒) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
			 ๓) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่
๒.๒ ระยะที่ ๒ จุดเน้นค่านิยมสำ�หรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ ๔-๖ อยูใ่ นช่วงอายุตงั้ แต่ ๑๐-๑๒ ปี ซึง่ ถือว่าเป็นวัยก่อนวัยรุน่
เน้นการปลูกฝังค่านิยมเพิม่ เติมจากค่านิยมพืน้ ฐานระดับต้น เสริมสร้างให้
รูจ้ กั และเข้าใจตนเองเพิม่ ขึน้ มุง่ มัน่ และเห็นคุณค่ามนุษย์ทจี่ ะต้องยืนหยัด
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ค่า วิเคราะห์ แยกแยะและอธิบายความแตกต่าง
ของความดีงามและความชัว่ ร้ายได้อย่างมีเหตุผล ช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ของค่านิยมทั้งในกลุ่มความเป็นครอบครัวและการดำ�รงตนอยู่ในสังคม
ประกอบด้วย					
			 ๑) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม						
			 ๒) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม 					
			 ๓) มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออำ�นาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก
ของศาสนา
		 ๒.๓ ระยะที่ ๓ จุดเน้นค่านิยมสำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ อยูใ่ นช่วงอายุตงั้ แต่ ๑๓-๑๕ ปี ซึง่ ถือว่าเป็นวัยรุน่ ตอนต้น เน้นการ
ปลูกฝังค่านิยมเพิม่ พูนจากค่านิยมพืน้ ฐานระดับต้นและระยะที่ ๒ พยายาม
ชีแ้ นะให้เห็นความสำ�คัญของความเหมาะสมในการดำ�รงชีวติ อยูใ่ นสังคม
มีความเคารพ ยอมรับและให้เกียรติ รับฟังความคิดเห็นซึง่ กันและกัน มีความคิด
อิงอยู่บนพื้นฐานความเป็นเหตุเป็นผล ใช้วิจารณญาณและไตร่ตรอง
ก่อนการตัดสินใจที่เน้นคุณค่าการยอมรับในศักดิ์ศรีของบุคคลที่
อยู่ร่วมกันในสังคม ภายใต้ความมีสติสัมปชัญญะ ทั้งในช่วงของ
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเชื่อม
ต่อค่านิยมในกลุ่มความเป็นครอบครัว การดำ �รงตนอยู่ในสังคม
การสร้างคุณภาพชีวิตปรกติสุขของสังคมที่เอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน ยอมรับให้เกียรติกัน ประกอบด้วย
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			 ๑) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
			 ๒) เข้ า ใจเรี ย นรู้ ก ารเป็ น ประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
			 ๓) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติตามพระราชดำ�รัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒.๔ ระยะที่ ๔ จุดเน้นค่านิยมสำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ อยูใ่ นช่วงอายุตงั้ แต่ ๑๖-๑๘ ปี ซึง่ ถือว่าเป็นวัยรุน่ ตอนกลาง เน้น
การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการทีเ่ หลือทัง้ หมดจากระยะ ที่ ๓ รวมทัง้
การเสริมสร้างค่านิยมในองค์รวมทั้งหมดทั้งปวง เพื่อการหล่อหลอม
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพฤติกรรมที่สอดรับกับความมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมของสั ง คม วั ฒ นธรรมความเป็ น ไทย มุ่ ง มั่ น บู ร ณาการ
สร้ า งสรรค์ ค่ า นิ ย มความเป็ น เลิ ศ เกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
เป็นที่ยอมรับ ยกย่อง ให้ความเชื่อมั่นนับถือจากบุคคลในสังคม เป็นการ
สร้างองค์รวม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค่านิยมในกลุ่มความเป็น
ครอบครัว การดำ�รงอยู่ในสังคม ชุมชนท้องถิ่น ที่ให้เกียรติและยอมรับ
เอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน การเห็นคุณค่าของวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย แต่กม็ คี วามหมาย
และตอบสนองต่อความสงบสุข ร่มเย็น จิตใจทีง่ ดงาม การเห็นแก่ประโยชน์
ของส่วนรวม การมีจิตสำ�นึกที่มั่นคงต่อหลักการและแนวคิด อิงความเชื่อ
และอุ ด มการณ์ ที่ เ คารพในความเป็ น มนุ ษ ย์ ความเป็ น ธรรมชาติ
การไม่เอาเปรียบและเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ และเห็นคุณค่า
แห่งธรรมชาติ ประกอบด้วย
			 ๑) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน 					
			 ๒) รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รูจ้ กั อดออม
ไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำ�หน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
			 ๓) คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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๓. กระบวนการดำ�เนินงาน การดำ�เนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ของสถานศึกษามีกระบวนการดำ�เนินงาน ๗ ขั้นตอน ดังแผนภูมิต่อไปนี้
การดำ�เนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสถานศึกษา

วิเคราะห์ผู้เรียน
แปลผลสรุป

ตรวจสอบการเสริมสร้าง

เสริมสร้างค่านิยม

เลือกวิธีการเสริมสร้าง

กระบวนการ

ออกแบบการเสริมสร้าง

สร้างเครื่องมือเสริมสร้าง
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		 ๓.๑ วิเคราะห์ผเู้ รียน ดำ�เนินการศึกษาสภาพ วิเคราะห์และ
จัดกลุ่มนักเรียนที่ต้องการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับการตรวจสอบและประเมินพัฒนาการของ
นักเรียน
๓.๒ เลื อ กวิ ธี ก ารเสริ ม สร้ า ง พิ จ ารณาค่ า นิ ย มหลั ก
คนไทย ๑๒ ประการ ระบุพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีค่านิยม
หลักดังกล่าว เพื่อคัดเลือกวิธีการเสริมสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะ
ค่านิยมพร้อมทัง้ คำ�นึงถึงความแตกต่างของกลุม่ นักเรียนทีไ่ ด้จ�ำ แนกไว้ลว่ งหน้า
๓.๓ ออกแบบการเสริ ม สร้ า ง วี ธี ก ารที่ ส ถานศึ ก ษา
เลือกใช้เพื่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
มีหลากหลายวิธีการ และแต่ละวิธีการจะมีรูปแบบและรายละเอียด
การดำ�เนินงานที่แตกต่างกันไป ดังนี้
			 ๑) การบูรณาการค่านิยมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยใช้ ก ารพิ จ ารณาพฤติ ก รรมสำ � คั ญ ของค่ า นิ ย มเพื่ อ ใช้ ใ นการ
เทียบเคียงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวบ่งชี้นั้นๆ ก่อนที่จะนำ�ไปใช้เขียนแผนจัดการเรียนรู้ ออกแบบ
กิจกรรมที่เน้นการพัฒนากรอบแนวคิดปรับพฤติกรรมตามค่านิยม จัดหา
สื่อหรือออกแบบสถานการณ์ให้นักเรียนได้ร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ และสรุป
ผลพฤติกรรมค่านิยมที่เหมาะสมในการปฏิบัติ พร้อมทั้งกำ�หนดวิธีการ
เครือ่ งมือเพือ่ ตรวจสอบพฤติกรรมโดยระบุเกณฑ์การพิจารณาระดับคุณค่า
ของพฤติกรรมประกอบการประเมินด้วย
๒)   การบรรจุคา่ นิยมในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน พิจารณา
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เพือ่ ออกแบบกิจกรรมให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ทิ เี่ น้นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมตามค่านิยม การศึกษาแบบอย่างทีเ่ หมาะสมกับสภาพสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงปัจจุบนั โดยยึดกระบวนการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ซึง่ เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีอสิ ระ ในการคิดหาเหตุผล สร้างเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีน่ กั เรียน
มีโอกาสนำ�เสนอ วิเคราะห์ตัดสินใจ โต้เถียงและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีเหตุผลดีกว่าได้อย่างเต็มอกเต็มใจ เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม
จาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้
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ความสนใจของนั ก เรี ย นอย่ า งอิ ส ระ สนุ ก สนาน และมี ค วามสุ ข
กับการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมที่ใช้เพื่อการพัฒนา
เจตคติของนักเรียน
๓) การจัดทำ�โครงการเฉพาะเพือ่ เสริมสร้างค่านิยม
พิจารณาความสำ�คัญมากน้อยของค่านิยมหลัก ๑๒ ประการที่เน้น
ในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับระดับอายุและพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน
ออกแบบโครงการ กำ�หนดวัตถุประสงค์ คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม พิจารณาเลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุน
จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อตรวจสอบพัฒนาการที่มีคุณภาพ ดำ�เนินการเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ แปลผล และจัดระดับคุณค่าได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพสังคม การจัดทำ�โครงการเฉพาะที่เน้นการปลูกฝังค่านิยม
การกระตุ้นจิตสำ �นึกเห็นคุณค่า การศึกษาเลียนแบบจากตัวอย่าง
การวิเคราะห์และตัดสินใจในขณะปฏิบตั งิ านโดยใช้ระบบกลุม่ การไตร่ตรอง
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อสรุปความเป็นเหตุเป็นผล ค่านิยมที่เหมาะสม
ในสังคม การสร้างรูปแบบ แบบแผน และอุดมการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม
แห่งความเป็นเลิศ เป็นต้น
๓.๔ สร้างเครื่องมือเสริมสร้าง เครื่องมือในการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
เครื่องมือดังกล่าวจัดทำ�และพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการดำ�เนินการเสริม
สร้างและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เพื่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมทีก่ �ำ หนดเป็นเป้าหมายไว้ในแต่ระดับการศึกษา เครือ่ งมือดังกล่าว
จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทางสถานศึกษาว่าต้องการจะใช้รูปแบบ
การเสริมสร้างแบบใด หรือจะเลือกใช้ทั้งหมด ทั้งการบูรณาการค่านิยม
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบรรจุค่านิยมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ
การจัดทำ�โครงการเฉพาะเพือ่ เสริมสร้างค่านิยม พิจารณาเลือกให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบท สภาพและคุณลักษณะของนักเรียน กับเป็นไปตาม
ความสามารถในการดำ�เนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
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๒) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจสอบค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ของนักเรียน เครือ่ งมือประเมินพฤติกรรมตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ
สอบถามความคิด เห็ น หรื อปฏิ บั ติ ตามสถานการณ์ แล้ว แปลผล
พฤติกรรมสู่การให้ระดับคุณค่าของค่านิยมของนักเรียน โดยครูผู้สอน
เลือกและออกแบบให้สอดคล้องกับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการปลูกฝังค่านิยมหลัก
สามารถนำ�ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์
สะท้อนถึงพฤติกรรมค่านิยมของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
๓.๕ เสริมสร้างค่านิยม ดำ�เนินการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ค่านิยม ๑๒ ประการตามที่สถานศึกษาได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ ๒
สถานศึกษากำ�หนดโครงสร้างบุคลากร เพื่อกำ�หนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รูปแบบทีไ่ ด้ออกแบบการเสริมสร้าง จัดหา จัดเตรียมสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและพร้อมสำ�หรับการใช้งาน กำ�หนดปฏิทินในการ
ดำ�เนินงาน การนิเทศ ติดตาม กำ�กับและตรวจสอบประเมินผลการเสริม
สร้าง ระบุรายการของกิจกรรมทีม่ รี ายละเอียดชัดเจน สามารถดำ�เนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ มุง่ เน้นการพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมทีเ่ ป็นระบบ
มีความเหมาะสมดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
		 ๓.๖ ตรวจสอบการเสริมสร้าง พิจารณาค่านิยมหลัก
๑๒ ประการเพื่อกำ�หนดเป็นพฤติกรรมซึ่งสามารถสังเกตและยืนยัน
ค่านิยมได้ พฤติกรรมดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบ ประเมินผล
ได้ดว้ ยวิธกี ารทีท่ างสถานศึกษาจะต้องเลือกใช้ โดยพิจารณาให้เหมาะสม
กับพฤติกรรมและมีความถูกต้องในเชิงวิชาการด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา การตรวจสอบประเมินผล และแปลความหมายพฤติกรรม นับว่ามี
ความสำ�คัญอย่างมาก เพราะถ้าระบุพฤติกรรมที่จะดำ�เนินการตรวจสอบ
ไม่ตรงกับค่านิยมที่ต้องการเสริมสร้างแก่นักเรียน ก็จะทำ�ให้ผ้ตู รวจสอบ
ประเมินผล แปลความหมายคลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริงและไม่สามารถ
ยืนยันค่านิยมที่แปรเปลี่ยนไปของนักเรียนได้ เมื่อระบุพฤติกรรมและ
เลือกใช้วิธีการแล้วก็จะต้องสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพนำ�ไปใช้ตรวจสอบ
ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย เครือ่ งมือต้องวัดได้ตรงตามพฤติกรรมและนักเรียน
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สะท้อนค่านิยมผ่านการตอบคำ�ถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแก้ไข
สถานการณ์ตามทีเ่ ครือ่ งมือได้ออกแบบไว้ตรวจสอบนักเรียน และเมือ่ ได้ขอ้ มูลจาก
การตรวจสอบด้วยเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ภาพแล้ว ก็จะต้องมีกระบวนการประเมินผล
เพือ่ ตัดสินคุณค่าของพฤติกรรมนักเรียนทีเ่ ก็บข้อมูลได้โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การแปลความหมายและอธิบายค่านิยมทีผ่ า่ นการเสริมสร้างได้อย่างถูกต้อง
		 ๓.๗ แปลผลและสรุป  อธิบายลักษณะการได้รบั การยอมรับ
ค่านิยมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งผ่านกระบวนการเสริมสร้างด้วยรูปแบบ
ทีท่ างสถานศึกษาได้เลือกใช้และกระบวนการตรวจสอบด้วยเครือ่ งมือการ
ประเมินผลการผ่านระดับคุณค่าของค่านิยมแล้ว นักเรียนทีผ่ า่ นการเสริม
สร้างค่านิยมมีแนวโน้มที่จะรักษาความมีค่านิยมที่ถูกต้อง เหมาะสมและ
เชือ่ ถือ ยอมรับได้ตามมาตรฐานของสังคมไทยและเป้าหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำ�หนดไว้อย่างชัดเจน สถานศึกษาสามารถสรุป
จำ�นวนนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษาว่า ผ่านเกณฑ์การยอมรับค่านิยม
ไว้จำ�นวนมากน้อยเพียงใด ค่านิยมด้านใด รายละเอียดใดที่นักเรียนผ่าน
เกณฑ์สงู สุด รายละเอียดใดทีน่ กั เรียนผ่านเกณฑ์ตาํ่ สุด นักเรียนชัน้ ใด ระดับ
การศึกษาใด มีค่านิยมด้านใดที่สามารถอ้างอิงความเป็นแบบอย่างด้าน
ความประพฤติที่ดีงามได้ นักเรียนชั้นใด ระดับการศึกษาใดที่มีค่านิยม
อยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป สถานศึกษา
สรุปผล จัดทำ�รายงานเพื่อจัดเก็บเป็นสารสนเทศ สำ�หรับใช้ประกอบการ
วางแผนพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในทำ�นองเดียวกัน สถานศึกษาก็ใช้
เป็นข้อมูล สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. การตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน สถานศึกษาดำ�เนินการ
เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาแล้ ว
ก็ควรดำ�เนินการตรวจสอบผลการดำ�เนินงานดังกล่าว เพื่อยืนยัน
ผลการพัฒนาค่านิยมที่ผ่านการประเมินจากความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมนักเรียนโดยสถานศึกษาควรดำ�เนินงาน ตรวจสอบผลภายใน
โรงเรียนด้วยวิธกี ารและเครือ่ งมือทีส่ อดคล้องกับรูปแบบการเสริมสร้างและ
จากบุคลากรภายนอกทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง คือชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ยืนยันค่านิยม
ด้วยเช่นเดียวกัน ควรดำ�เนินงานตรวจสอบ ๒ ลักษณะดังนี้คือ
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		 ๔.๑ ตรวจสอบโดยโรงเรียน ผูเ้ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้าง
ค่านิยม ดำ�เนินงานตรวจสอบ ผ่านกิจกรรมดังนี			
้
			 ๑) การทดสอบพฤติกรรมค่านิยมที่แปรเปลี่ยนผ่าน
การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่กำ�หนดให้
๒) การให้นกั เรียนร่วมทีมกันจัดทำ�โครงงานแล้วตรวจ
สอบผ่านการสังเกตระหว่างการดำ�เนินงาน และสัมภาษณ์เมื่อเสร็จสิ้น
การดำ�เนินงานโครงงานแล้ว
			 ๓) การนำ�เสนอด้วยปากเปล่า เสนอประกอบ
สื่อมัลติมีเดีย เกี่ยวกับเงื่อนไขของกิจกรรมการพัฒนาและเผยแพร่
พฤติกรรมที่ดีผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ
			 ๔) การพิจารณาตรวจสอบระหว่างที่มีกิจกรรม
การเรียนรูห้ รือกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ยการสังเกต การสัมภาษณ์
และการตรวจสอบผลงานประกอบคำ�อธิบาย
		 ๔.๒ ตรวจสอบโดยชุมชนท้องถิน่ สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกสถานศึกษา ได้มีโอกาสตรวจสอบพฤติกรรม
ค่านิยม เพื่อเป็นการยืนยันผ่านกิจกรรม ดังนี้
			 ๑) การประชุมชีแ้ จงและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลูกฝังค่านิยม เพื่อสร้างสังคมดีงามอุดมไปด้วยคนดี
ในสังคมส่วนรวม
			 ๒) การจัดนิทรรศการด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยให้
นักเรียนเป็นผู้ดำ�เนินการ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบและการนำ�
เสนอนิทรรศการ
			 ๓) การจั ด การแสดงในโอกาสพิ เ ศษ ก่ อ นปิ ด
ภาคเรียนหรือโอกาสพิเศษอื่นๆ โดยนักเรียนเป็นผู้แสดง และเป็น
ผู้อำ�นวยการแสดง มีครูเป็นเพียงผู้อำ�นวยความสะดวกเท่านั้น
			 ๔) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการที่
เน้นการคิดเกี่ยวข้องกับค่านิยมซึ่งองค์ประกอบของผู้ร่วมสัมมนา
มีทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรจากชุมชนท้องถิ่น
			 ๕) การจัดทำ�ประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่สังเกตได้และผ่านกระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์จากชุมชน
ท้องถิ่น
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แนวทางดำ�เนินการสำ�หรับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสิทธิภาพการเสริมสร้างค่านิยมของสถานศึกษาจะดำ�เนินงานได้อย่างมีระบบและต่อเนือ่ ง
ยั่งยืน ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาควบคู่กันไปด้วย สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจึงควรกำ�หนดแนวทางการส่งเสริมอย่างเป็นระบบดังต่อไปนี้
๑. กำ�หนดมาตรฐานค่านิยมหลักที่สถานศึกษาต้องออกแบบ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบท และเป้าหมายของสังคมโดยรอบ ที่สถานศึกษาพึงกำ�หนดให้เกิดขึ้นอย่างสมดุล
๒. แต่งตัง้ คณะกรรมการระดับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้มบี ทบาทหน้าทีใ่ นการดำ�เนินงาน
เสริมสร้างค่านิยม ตรวจสอบ และวางแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สร้างระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ที่เน้นการกระจายอำ�นาจ ตรวจสอบการ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและการสร้างวิถีการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมคุณภาพ
๔. ออกแบบเครือข่ายระดับผู้ปฏิบัติ ที่มีองค์ประกอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานผ่านระบบทีมงาน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๕. เปิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มคี วามก้าวหน้าทาง
วิชาการ ด้วยการหาข้อสรุปร่วมกันจากนักวิชาการหลากหลายระดับ และผู้เกี่ยวข้อง
๖. สร้างขวัญกำ�ลังใจด้วยการประกวดระดับบุคคล ระดับทีมงาน ระดับโรงเรียน เพื่อรับ
รางวัล ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างค่านิยม
๗. ยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณบุคคล โรงเรียน และหน่วยงาน ที่ประสบความสำ�เร็จ
จากการมีคา่ นิยมหลัก ๑๒ ประการ จนได้รบั การยอมรับในแวดวงวิชาการ และสังคมคุณธรรมจริยธรรม
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การนิเทศเพื่อส่งเสริม
การสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ

ก

ารนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทีผ่ นู้ เิ ทศ ปฏิบตั งิ านร่วมกับ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เกิดประสิทธิภาพทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนา
ผูเ้ รียนทัง้ ด้านสมรรถนะ ด้านคุณลักษณะ และด้านคุณภาพ
เป็นการนิเทศด้วยความเป็นมิตร ความปรารถนาดี มีความเข้าใจ
มีความศรัทธาและแสดงออกด้วยพฤติกรรมเชิงบวก การที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำ�หนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการนัน้ การนิเทศเป็นกระบวนการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้การเสริมสร้าง
ค่านิยมดังกล่าวประสบผลสำ�เร็จ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จึงกำ�หนดแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการขึน้ โดยมีกระบวนการนิเทศตามเส้นทาง
การนิเทศ (Road Map) ๗ ขั้นตอน เทคนิควิธีการนิเทศแบบต่างๆ
ที่เหมาะสมกับการนิเทศเพื่อเสริมสร้างค่านิยม และเครื่องมือนิเทศ
ทีใ่ ช้ประกอบการนิเทศในแต่ละขัน้ ตอน ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้ในการนิเทศ
ได้ตามวัตถุประสงค์
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นอกจากนี้ ยั ง ได้ นำ � สาระสำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารนิ เ ทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การสร้างค่านิยมหลักเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เห็นผลชัดเจน และมีการปฏิบัติ
ที่ยั่งยืนเป็นกิจนิสัย โดยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมและนำ�สาระจากการสังเคราะห์มาเพิ่มเติมไว้ในภาคผนวกเพือ่ เป็นข้อมูล
สำ�หรับใช้ในการนิเทศบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถนำ�มาเป็นแนวทาง
การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สาระทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังกล่าวประกอบด้วยเรื่องสำ�คัญ ๔ เรื่อง ได้แก่
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับการ
ส่งเสริม/พัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิถชี วี ติ /กิจวัตรประจำ�วัน การเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระ
การเรียนรูท้ กุ กลุม่ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมตัวอย่าง
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
๒. การเชื่อมโยงสาระในค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับสาระ
ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ข้อ จุดเน้นโรงเรียนสุจริต
๕ ข้อ และจุดเน้นของค่านิยมหลักในแต่ละระดับชั้น
๓. ตัวชีว้ ดั และตัวอย่างพฤติกรรมแสดงออกทีส่ อดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๔. การวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการนำ�ไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการนิเทศ

ระดับมัธยมศึกษา
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เส้นทางการนิเทศ (Road Map) การเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ

The 12 Thai Core Values Supervisory Road Map

Next Phases
ขั้นตอนที่ ๗
นิเทศเพื่อการพัฒนาให้ยั่งยืน
บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน
และปฏิบัติเป็นกิจนิสัย

(พัฒนาตามบริบท/เฉพาะกรณีของพื้นที่)
(ผลของการพัฒนา)

ขั้นตอนที่ ๖

ให้คุณค่า
มีวิธีปฏิบัติที่ดี ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ขั้นตอนที่ ๕
    ถอดประสบการณ์การนิเทศ
พบนวัตกรรม

ขั้นตอนที่ ๔
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน
ผู้ปกครองตระหนักและนำ�ไปปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๓
วางแผนร่วมกัน
มีแผนพัฒนาของโรงเรียน
และข้อตกลง

ขั้นตอนที่ ๒
ศึกษาสภาพและปัญหา
พบจุดพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๑
เตรียมการนิเทศ
รู้  เข้าใจ  มีแผนนิเทศ
ระดับมัธยมศึกษา
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กระบวนการนิเทศตามเส้นทางการนิเทศ (Road Map) ๗ ขั้นตอน
การนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีเส้นทางการนิเทศที่
ไปสูจ่ ดุ หมายคือ “นิเทศเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดยลำ�ดับขัน้ ตอนตามกระบวนการนิเทศดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้
กระบวนการนิเทศเพือ่ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ขั้นตอน

ขั้น
ปฏิบัติ
การ

ขั้น
พัฒนา

ระดับมัธยมศึกษา

วิธีการ/กิจกรรม

ผลการปฏิบัติ

๑. เตรียมการ
นิเทศ

เตรียมการนิเทศ โดย
๑. ผู้นิเทศศึกษาแนวการนิเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒. เตรียมแบบสำ�รวจ แบบบันทึก
การนิเทศ และแบบบันทึกข้อตกลง

ผูน้ เิ ทศมีความรู้ ความเข้าใจแนวการนิเทศ
เพือ่ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ มีเครื่องมือนิเทศ
และมีแผนนิเทศโรงเรียน

๒. ศึกษาสภาพ
และปัญหา
ของโรงเรียน

ศึกษาสภาพและปัญหาของโรงเรียน โดย
๑. โรงเรียนสำ�รวจข้อมูลตามแบบสำ�รวจ
สภาพการดำ�เนินงาน
๒. ผูน้ เิ ทศและบุคลากรในโรงเรียนวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล ค้นหาจุดควรพัฒนา

สถานศึกษาพบจุดพัฒนา
และมีสารสนเทศเกี่ยวกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
ที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

๓. วางแผน
ร่วมกัน

วางแผนร่วมกัน โดย
๑. ผู้นิเทศและโรงเรียนร่วมกันกำ�หนด
จุดพัฒนาผู้รับผิดชอบ และปฏิทิน
การนิเทศ
๔. ผูน้ เิ ทศและโรงเรียนทำ�บันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงานร่วมกัน

สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
มีแผนพัฒนาและข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกัน

๔. นิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

นิเทศ ติดตามและประเมินผล โดย
๑. ประสานกับโรงเรียน
๒. ปฏิบัติการนิเทศโดยเลือกเทคนิค
การนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการเนินงานตามจุดพัฒนา
๓. สรุปผลการนิเทศ

- ผู้นิเทศมีความสามารถในการนิเทศ
- บุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชนตระหนักและมั่นใจนำ�ไปปฏิบัติ
- มีสรุปรายงานผลการนิเทศ

๕. ถอด
ประสบการณ์
การนิเทศ

ถอดประสบการณ์การนิเทศ โดย
๑. วางแผนเตรียมกิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
๒. นำ�เสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์การนิเทศ

พบนวัตกรรมการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียน
และนวัตกรรมการนิเทศ

๖.ให้คุณค่า

ให้คุณค่า โดย คัดเลือกผลงาน
และจัดยกย่องเชิดชูเกียรติผลงาน
การเสริมสร้างค่านิยมทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่
และระดับ สพฐ.

มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
มีนวัตกรรมการนิเทศ และมีโรงเรียนตัวอย่าง
พร้อมเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายและ
ผู้สนใจ

๗. พัฒนา
ให้ยั่งยืน

พัฒนาให้ยั่งยืน โดย
๑. พัฒนาวิธีการนิเทศ วิธีการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียน
๒. ขยายผลระหว่างโรงเรียน และชุมชม

บุคลากรในโรงเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน
ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ เป็นกิจนิสัย
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การนิเทศตามกระบวนการดังกล่าว มีการดำ�เนินงานแบ่งเป็น
๒ ขัน้ ตอนหลัก คือ ขัน้ ปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑-๔ และ
ขัน้ พัฒนา ประกอบด้วยขัน้ ตอนที่ ๕-๗ แต่ละขัน้ ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการนิเทศ
การเตรียมการนิเทศเป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศต้องดำ�เนินการก่อน
การนิเทศ ทั้งนี้เพื่อทำ�ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ และ
วางแผนนิเทศการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้เกิด
ในโรงเรียน ทั้งด้านการเตรียมบุคลากรการนิเทศ วิธีการนิเทศ และ
เครื่องมือนิเทศ มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยยึดหลักการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน
๑.๒ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ได้แก่
		 ๑) แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ โดยศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ตัวชี้วัด
พฤติกรรมและขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
		 ๒) แนวทางการนิเทศ ติดตามผลการเสริมสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการนิเทศ
๑.๓ จัดทำ�แผนนิเทศและเครื่องมือการนิเทศ
๑.๔ ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล ชีแ้ จง
ขัน้ ตอนและวิธกี ารดำ�เนินงาน
๑.๕ ประสานงานกับโรงเรียนเกีย่ วกับรายละเอียดในการนิเทศ
การอำ�นวยความสะดวกในการรับการนิเทศ

ระดับมัธยมศึกษา
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เครื่องมือนิเทศ
๑. เอกสารแนวทางการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๒. เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่
พลเมืองของสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ประการ ของสำ�นักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา
๔. สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาสภาพและปัญหาการดำ�เนินงานของโรงเรียน
การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศและ
สถานศึกษาค้นหาจุดเด่น และจุดพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
จุดเด่นและจุดพัฒนา ตามสภาพจริงที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
มีแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๒.๑ บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียนในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามแบบสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงาน
๒.๒ ผู้นิเทศศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสังเกต และ/หรือ
สัมภาษณ์ ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน ตามแบบสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงาน
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นีใ้ ห้ปรับวิธกี ารดำ�เนินการ
ดังกล่าวตามสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน
๒.๓ ผูน้ เิ ทศและบุคลากรหลักทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
ทั้งจุดเด่น จุดพัฒนา และสะท้อนผลให้กับบุคลากรในโรงเรียน
เครื่องมือนิเทศ
- แบบสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ระดับมัธยมศึกษา
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ขั้นตอนที่ ๓ วางแผนร่วมกัน
การวางแผนร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศและบุคลากรของ
โรงเรียนนำ�ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาร่วมกันจัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน
ตามลำ�ดับความสำ�คัญที่ต้องการพัฒนา และทำ�บันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้แนวทางการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ที่สามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างราบรื่น ดังนี้
๓.๑ ผู้นิเทศและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพือ่ วางแผนการดำ�เนินงาน ทัง้ ด้านบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๓.๒ ร่วมกันกำ�หนดเป้าหมายในการขับเคลือ่ นตามลำ�ดับความ
สำ�คัญทีโ่ รงเรียนต้องเร่งดำ�เนินการเพือ่ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ทั้งระบบของแต่ละโรงเรียน โดยให้เชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระฯต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โครงการ
กิจกรรมประจำ�วัน และกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน
๓.๓ กำ � หนดปฏิ ทิ น การนิ เ ทศตามแผนการดำ � เนิ น งาน
ซึง่ ประกอบด้วย ระยะเวลา จุดพัฒนา กิจกรรมการนิเทศ และผูร้ บั ผิดชอบ
๓.๔ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูน้ เิ ทศร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือดำ�เนินการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เครื่องมือนิเทศ
๑. เเบบบันทึกการวางแผนการนิเทศ
๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ขั้นตอนที่ ๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศ
ร่วมพัฒนาส่งเสริมและประเมินการปฏิบัติงาน โดยนำ�เทคนิค
และเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมไปดำ�เนินการตามแผนการนิเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำ�เนินงานของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักเรื่องการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ และนำ�ไปปฏิบัติจริง มีแนวดำ�เนินการ ดังนี้
๔.๑ ประสานงานกับโรงเรียน เพือ่ แจ้งผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับจุดพัฒนาเรื่องต่างๆ
๔.๒ ผู้ นิ เ ทศดำ � เนิ น การนิ เ ทศตามจุ ด พั ฒ นา โดยใช้
เทคนิคการนิเทศที่สอดคล้องกับจุดพัฒนาทั้งระบบ ให้เชื่อมโยงกับ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
รวมทัง้ โครงการ กิจกรรมประจำ�วัน และกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน
ทัง้ นีผ้ นู้ เิ ทศต้องใช้หลักกัลยาณมิตรนิเทศ และเลือกใช้เทคนิคการนิเทศ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
๔.๓ สรุปผลการนิเทศ โดยสรุปวิธดี �ำ เนินการ ผลการนิเทศ
ระบุจุดเด่น จุดพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข ทั้งที่
ประสบผลสำ�เร็จและไม่สำ�เร็จ เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิธีการนิเทศ
ในครั้งต่อไป
เครื่องมือนิเทศ
๑. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ กับการส่งเสริม/พัฒนาในวิถีชีวิต/กิจวัตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมเเละอื่นๆ
๒. ตารางแสดงความเชื่อมโยงของสาระในค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ กับสาระในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม
พื้นฐาน จุดเน้นโรงเรียนสุจริต และระดับชั้นที่เน้นของค่านิยมหลัก
เเต่ละข้อ
๓. ตารางแสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
ของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๔. ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการนำ�ไปสู่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เพื่อการนิเทศ
ขั้นพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๕ ถอดประสบการณ์การนิเทศ
การถอดประสบการณ์การนิเทศ เป็นขั้นตอนการสังเคราะห์
วิธีการปฏิบัติงานของผู้นิเทศ และโรงเรียน เพื่อให้ได้วิธีการนิเทศ
และกระบวนการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการตามบริบทของโรงเรียน สำ�หรับเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
นิเทศให้ยั่งยืน มีแนวทางดำ�เนินการดังนี้
๕.๑ วางแผนเตรียมกิจกรรมการถอดประสบการณ์การนิเทศ
ร่วมกับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
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๕.๒ จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ๓ ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลและนวัตกรรมในการดำ�เนิน
งานเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ที่สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เป็นแบบอย่างการพัฒนาได้
			ระดับโรงเรียน
			 ๑) จัดกิจกรรม แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และนำ�เสนอผลงาน
ทีส่ ะท้อนการปฏิบตั ติ ามค่านิยมหลักของนักเรียนโดยการมีสว่ นร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง
			 ๒) จัดเสวนา ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานผูเ้ กีย่ วข้อง
เพื่อสะท้อนการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของโรงเรียน
			ระดับเครือข่ายโรงเรียน
			 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่ายโรงเรียน
ให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นระดับเครือข่ายโรงเรียนตามความต้องการ
และความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
			ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
			 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ�เสนอผลงานที่
สะท้อนการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๓ จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้นิเทศ และสรุปผล
เครื่องมือนิเทศ
		 - แบบสรุปผลการสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
โรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนที่ ๖ ให้คุณค่า
การให้คณ
ุ ค่าเป็นขัน้ ตอนการชืน่ ชม การให้ขวัญกำ�ลังใจ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานทีเ่ ป็นนวัตกรรมการนิเทศ และการเป็น
โรงเรียนตัวอย่างในการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ซึ่งมีแนวดำ�เนินการ ดังนี้
๖.๑ โรงเรียนคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ประการ ของครูในโรงเรียน และมอบเกียรติบัตร
แล้วเสนอชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๖.๒ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของ
ครูและผู้นิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา ในการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ โดยดำ�เนินการ ดังนี้
		 ๑) ครูที่ได้รับการคัดเลือกระดับโรงเรียน ผู้บริหาร และ
ผูน้ เิ ทศส่งเอกสารรายงานวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ พร้อมหลักฐานต่อสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 ๒) สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 ๓) คณะกรรมการทำ�ความเข้าใจเกณฑ์และแบบประเมิน
วิธีปฏิบัติที่ดีของครู ผู้บริหาร และผู้นิเทศ คัดเลือกโดยศึกษาเอกสาร
รายงานและหลักฐานประกอบ
		 ๔) มอบเกียรติบัตร และโล่ ให้กับครู ผู้บริหาร และ
ผู้นิเทศ ที่ได้รับการคัดเลือก
		 ๕) เสนอชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีในการ
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
		 ๖) เผยแพร่และสร้างเครือข่าย ขยายผลผูท้ รี่ บั การคัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่ดี และผลที่เกิดกับผู้เรียนในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ โดยเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 	
๖.๓ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยดำ�เนินการประสานงานครู ผู้บริหาร ผู้นิเทศ ที่ผ่าน
การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำ�ผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเสนอผลงาน อาจจัดเป็นนิทรรศการเปิดบ้านค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ จัดเวทีแลกเปลีย่ น จัดเสวนาค่านิยมหลักของคนไทย ฯลฯ
๖.๔ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ โดยดำ�เนินการดังนี		
้
		 ๑) ครู ผู้ บ ริ ห าร ผู้ นิ เ ทศ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กระดั บ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเอกสาร รายงาน หลักฐาน
วิธีปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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		 ๒) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการคั ด เลื อ กโดยทำ � ความเข้ า ใจเกณฑ์ แ ละแบบ
ประเมินวิธีปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ของครู ผู้บริหาร และผู้นิเทศ
		 ๓) คณะกรรมการคัดเลือกโดยศึกษาเอกสารรายงาน และ
หลักฐานประกอบ
		 ๔) มอบเกียรติบัตร และโล่ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
		 ๕) เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายขยายผล ครู ผู้บริหาร
และผู้ นิ เ ทศที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการเสริ ม สร้ า ง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ด้วยวิธีการและแหล่งเผยแพร่
ที่หลากหลาย
เครื่องมือนิเทศ
		 - เเบบฟอร์มรายงานการเขียนวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best Practice)
ในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและเกณฑ์การประเมิน
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหาร และด้านการนิเทศ
ขั้นตอนที่ ๗ นิเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การนิเทศเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป็นการสืบเนือ่ งการดำ�เนินงาน
นิเทศให้บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ผู้ปกครอง ปฏิบัติ
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจนิสัย
คือปฏิบัติเป็นปกติในวิถีชีวิต ทุกเวลา ทุกหน่วยงาน และทุกสถาบัน
ของสังคม โดยพัฒนาวิธีการนิเทศ การดำ�เนินงานของโรงเรียน และ
การขยายผลระหว่างโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งการย้อนทวนผลการ
ดำ�เนินงานในแต่ละขัน้ ตอน และปรับปรุงวิธกี ารนิเทศให้พฒั นาอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งเป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำ�เร็จของการนิเทศได้
อย่างน่าชื่นชม
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เทคนิคการนิเทศ
การปฏิบตั งิ านนิเทศในแต่ละครัง้ เมือ่ ผูน้ เิ ทศได้เตรียมการนิเทศ
โดยศึกษาแนวทางการนิเทศ วางแผนการนิเทศ มีกระบวนการ-ขัน้ ตอน
การนิเทศแล้ว ผูน้ เิ ทศจะต้องเลือกเทคนิคการนิเทศให้สอดคล้อง เหมาะสม
กับเรือ่ งทีจ่ ะนิเทศ ผูร้ บั การนิเทศ สถานการณ์และบริบทของสถานศึกษา
เพือ่ ให้การนิเทศเกิดประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั การนิเทศอย่างแท้จริง การนิเทศ
เพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ในทีน่ ขี้ อเสนอแนะเทคนิคทีผ่ นู้ เิ ทศสามารถนำ�ไปใช้ใน
การนิเทศเพือ่ ส่งเสริมการสร้างค่านิยม ๕ เทคนิค ได้แก่ ๑) เทคนิคการโค้ช
๒) การนิเทศแบบคลินิก ๓) การนิเทศแบบร่วมพัฒนา ๔) เทคนิค
การนิเทศสู่ความเป็นเลิศ และ ๕) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เทคนิคการโค้ช
การนิเทศโดยใช้เทคนิคการโค้ช (Coaching) เป็นการดึงศักยภาพ
ของผู้รับการโค้ชเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดค่านิยม ๑๒ ประการ ด้วยการ
ทำ�ให้ผรู้ บั การโค้ชตระหนักในความสามารถของตนเอง และมีการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) สามารถกำ�หนดวิธีปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีของตัวเอง หรือสามารถสร้างทางเลือกในการ
ปฏิบัติงาน ที่เกิดจากกระบวนการโค้ชได้อย่างเหมาะสม
ผู้ทำ�หน้าที่โค้ชคือบุคคลสำ�คัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับการ
โค้ชสามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการใช้คำ�ถาม เสนอแนะ
ทางเลือก กำ�กับให้ไปสู่เป้าหมายด้วยการกระทำ�ที่เป็นระบบ พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลการสะท้อนการคิดเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและเรียนรู้
ร่วมกัน โค้ชจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนไปเปลี่ยนแปลงคน
อืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งขอบข่ายของงานและภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ
มีการสร้างการเรียนรู้โดยการนำ�ตนเอง (self directed learner)
เพือ่ พัฒนาตนเอง เพือ่ นร่วมงาน และผูเ้ กีย่ วข้องในองค์กร ในช่วงเวลาสำ�คัญ
แห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานดังกล่าว สมาชิก
ในองค์กรหรือผูร้ บั การโค้ชจะต้องการการสนับสนุนจากโค้ช ในลักษณะ
การโค้ช (coaching) โดยใช้เทคนิคการชีแ้ นะ สะท้อนการคิด (reflective
coaching) ในการโค้ช โค้ชต้องสร้างความพร้อมให้กบั ตนเองมากยิง่ ขึ้น
ระดับมัธยมศึกษา
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เกี่ยวกับเทคนิคการโค้ช เพื่อส่งเสริมการนำ�การเปลี่ยนแปลงตนเองและ
ผู้รับการโค้ชในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณลักษณะตามตัวชี้วัดของค่านิยม
๑๒ ประการ
จุดประสงค์
๑. เพือ่ ให้โค้ชและผูร้ บั การโค้ชสะท้อนการคิดและสรุปประเด็นการ
พัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดคุณลักษณะตามตัวชี้วัดค่านิยม ๑๒ ประการ
โดยใช้เทคนิคการโค้ช
๒. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการโค้ชได้รบั การสะท้อนผลการปฏิบตั ใิ นการ
พัฒนางานตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
๓. เพือ่ ให้การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของค่านิยม ๑๒ ประการอย่าง
กัลยาณมิตร
กระบวนการโค้ช (Coaching) เพือ่ ขับเคลือ่ นค่านิยม ๑๒ ประการ
การโค้ช (Coaching) เป็นเทคนิคทีช่ ว่ ยให้เกิดการปรับพฤติกรรม
ของบุคคล ซึง่ ถูกหล่อหลอมจากกระบวนการทำ�งานทีผ่ า่ นขบวนการต่างๆ
มาระยะหนึง่ และบันทึกอยูใ่ นความทรงจำ�จนกลายเป็นพฤติกรรมฝังแน่น
ซึง่ เมือ่ ระยะเวลาผ่านไปมากเท่าใดการปรับเปลีย่ นและแก้ไขจะทำ�ได้ยากมาก
ขึน้ เป็นทวีคณ
ู จนกลาย เป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนัน้ การจะปรับพฤติกรรม
ของคนต้องใช้เวลาหล่อหลอมโดยนักพฤติกรรมศาสตร์ จึงจำ�เป็นต้องมี
กระบวนการทำ�ให้บคุ คลตระหนักด้วยการสร้างแรงจูงใจ และนำ�ไปสูแ่ รง
บันดาลใจ จนทำ�ให้เกิดการยอมรับทีจ่ ะต้องมีการปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้เกิดสิง่
ทีด่ ขี น้ึ กว่าทีเ่ ป็นอยู่ และเห็นความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการปรับเปลีย่ นตนเอง
ด้วยตัวเอง (cloning I to new I) ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเพื่อนร่วมงาน
ในองค์กรทีจ่ ะร่วมกันปรับเปลีย่ นเพือ่ ส่งเสริมประสิทธิผลของงานให้สงู ขึน้
ต่อไป เทคนิคการโค้ชแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ ๑) การโค้ชแบบรายบุคคล
(face to face coaching) ๒) การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
โดยมีขั้นตอนสำ�คัญ ๕ ขั้น คือ
๑. การสร้างความคุ้นเคยและข้อตกลงร่วมกัน (Appreciate
Rapport) สร้างความคุ้นเคยด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างสรรค์
อย่างกัลยาณมิตร และสร้างข้อตกลงระหว่างผู้รับการโค้ชให้ทราบถึง
บทบาทของโค้ช และผู้รับการโค้ช เพื่อร่วมกันกำ�หนดข้อตกลงเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนค่านิยม ๑๒ ประการ
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๒. การสร้างความตระหนักรูแ้ ละประเมินตนเองระหว่างโค้ช
และผูร้ บั การโค้ชกำ�หนดเป้าหมายผลลัพธ์ และแผนการดำ�เนินการ
การร่วมกันสร้างความตระหนักรู้โดยการใช้คำ�ถามสะท้อนการคิด
(Reflective Thinking) เพื่อประเมินบริบทและความพร้อมของโค้ช
และผูร้ บั การโค้ชให้เกิดการยอมรับในด้านทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดทีจ่ ะร่วม
กันพัฒนา แล้วกำ�หนดเป้าหมายผลลัพธ์ และแผนปฏิบัติการ (Action
plan) ที่จะเดินไปสู่กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
ค่านิยม ๑๒ประการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกัน
๓. ดำ�เนินการโค้ช (Coaching) การดำ�เนินการโค้ชตามแผนที่
ร่วมกันกำ�หนดแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม ๑๒ประการในขั้นตอนนี้
Coach จะต้องใช้หลักการ ทฤษฎีต่างๆ องค์ความรู้ แนวความคิด
และประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ได้สะสมมาในขณะที่เริ่มต้นการโค้ช
โดยเริม่ จากการรับฟัง (Listening) สิง่ ทีผ่ รู้ บั การโค้ชได้ด�ำ เนินการผ่านมา
แล้วระยะหนึ่ง และร่วมกันกำ�หนดเป้าหมายโดยการตั้งคำ�ถามสะท้อน
การคิด (Questioning& reflective thinking) ของผู้รับการโค้ช และ
ต่อยอดการคิดโดยให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feed back) ตลอดจนกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจ (Motivation)และสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้
ผูร้ บั การโค้ช ดำ�เนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารของตนเองทีก่ �ำ หนดไว้ และ
ตรวจสอบความก้าวหน้า พร้อมทัง้ ปรับปรุงแผน ตามความเหมาะสม ซึง่
อาจจำ�เป็นต้องใช้การโค้ชหลายครั้งเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย และผลลัพธ์
การขับเคลื่อนค่านิยม ๑๒ ประการ
๔. การประเมินทบทวนและสร้างความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูโ้ ค้ชและ
ผูร้ บั การโค้ช จากบทบาททีโ่ ค้ชเป็นเพือ่ นผูส้ ะท้อนความคิด (Reflective
Thinking) จะมีการประเมินผลเพือ่ ทบทวนกระบวนการดำ�เนินการตามแผน
และการประเมินตนเองรวมถึงบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ นค่านิยม
๑๒ ประการ ระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช จนสามารถปรับปรุงแผน
ปฏิบตั กิ าร (Action plan) และสร้างแนวทางใหม่เพือ่ ขับเคลือ่ นค่านิยม
๑๒ ประการ รวมถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ แนวทางการประเมิน
ความก้าวหน้าของเป้าหมายและผลลัพธ์ทตี่ ้องการว่าเป็นไปตามแผนที่
ได้กำ�หนดไว้หรือไม่
๕. การสือ่ สารทางบวก ชืน่ ชม และเห็นคุณค่าของความสำ�เร็จ
ในระหว่างการโค้ชการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดค่านิยม ๑๒ประการ จะมี
การสื่อสารทางบวกชื่นชม และเห็นคุณค่าของความสำ�เร็จเมื่อกิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษา
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เป็นไปตามแผนและถึงเป้าหมาย (Appreciative approach) ระหว่าง
การโค้ชมีการให้ข้อเสนอแนะเท่าที่จำ�เป็น ตั้งแต่ ๒ ทางเลือกขึ้นไป
เพือ่ เป็นแนวทางทีจ่ ะช่วยในการปูพนื้ ฐานต่างๆ ในการโค้ชทำ�ให้เห็นว่า
สิง่ ใดทีเ่ หมาะสม เป็นทีต่ อ้ งการหรือจำ�เป็นเพือ่ ให้ผรู้ บั การโค้ช สามารถ
ต่อยอดความคิดให้ถึงเป้าหมายได้ ซึ่งการสอบถามจะเป็นไปเพื่อค้นหา
โอกาสที่จะมุ่งไปสู่การกระทำ�เชิงรุก (Proactive) มากกว่าการตั้งรับ
(Reactive) โดยโค้ชจะทำ�การกระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
ท้าทายความคิด (Challenge) และการกระทำ�ของผูร้ บั การโค้ชให้กล้าคิด
กล้าทำ� กล้าแสดงออก เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือพัฒนางาน
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
การดำ�เนินการโค้ชค่านิยม ๑๒ ประการ ในสถานการณ์จริง
ทั้งการโค้ชแบบรายบุคคล (face to face coaching) หรือแบบกลุ่ม
(Group Coaching) จะมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน
ไปตามประเด็นปัญหาและตัวชี้วัดที่ต้องการเน้น เช่นการโค้ชแบบ
รายบุคคล (face to face coaching) โดยมากจะเป็นการให้ความรู้
เพือ่ ปรับพฤติกรรมรายบุคคล ซึง่ พฤติกรรม คุณลักษณะของแต่ละบุคคล
ก็จะส่งผลต่อวิธีการในระหว่างการโค้ชในครั้งนั้นๆ ด้วย ผู้โค้ชจึงต้อง
ปรับเทคนิคและวิธกี ารตามสถานการณ์ ส่วนการโค้ชแบบกลุม่ (Group
Coaching) เป็นการดำ�เนินการในลักษณะกลุม่ ซึง่ มักนำ�เทคนิคการโค้ช
มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ผู้รับ
การโค้ช นำ�สิ่งที่ได้รับการฝึกอบรม เช่น ความรู้ และแนวความคิด
ในเรือ่ งของพฤติกรรม ไปปรับเปลีย่ นการทำ�งานของตนเอง กระบวนการโค้ช
(Coaching) มีขน้ั ตอนสำ�คัญ ๕ ขัน้ เรียกว่า บันได ๕ ขัน้ การโค้ช ดังนี้

๑

๒

๓

๔

๕

การสื่อสารทางบวกชื่นชม และเห็นคุณค่า
ของความสำ�เร็จ
การประเมินทบทวนและสร้างความเชื่อมั่น
ระหว่างผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช

ดำ�เนินการโค้ช (Coaching)

การสร้างความตระหนักรูแ้ ละประเมินตนเองระหว่างโค้ชและผูร้ บั การโค้ช
เพื่อกำ�หนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ และแผนการดำ�เนินการ

สร้างความคุ้นเคยและข้อตกลงร่วมกัน
ระดับมัธยมศึกษา
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการโค้ชทั้ง ๕ ขั้น สามารถปรับได้ตาม
สภาพความพร้อมและข้อตกลงของโค้ชและผูร้ บั การโค้ช เช่น ระยะเวลา
ในการดำ�เนินงาน และผลที่เกิดตามเป้าหมายในแผนการดำ�เนินงาน
ประโยชน์ที่ได้จากการโค้ช
๑. การโค้ชจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และศักยภาพทัง้ ของผูน้ �ำ
และผู้ตาม
๒. การโค้ชจะทำ�ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
โดยสมัครใจ
๓. การโค้ชทำ�ให้การสือ่ สารในโรงเรียนราบรืน่ เกิดความไว้วางใจ
มีความอบอุ่น น่าอยู่
๔. การโค้ชส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของทีมงานในโรงเรียน
๕. การโค้ชจะสนับสนุนการสร้างความร่วมมือเพื่อจะนำ�ไปสู่
ความสำ�เร็จของโรงเรียน
๖. การโค้ชทำ�ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน
การนิเทศแบบคลินิก
การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) เป็นการนิเทศ
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้ดีขึ้น เป็นการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างครูและศึกษานิเทศก์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ
ครูให้พัฒนา ปรับปรุงวิธีการสอนด้วยตนเอง การสร้างความรู้
ความเข้าใจและวางแผนการทำ�งานร่วมกัน จะทำ�ให้เกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อกัน และเกิดเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ
จุดประสงค์
๑. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยเน้นการ
ปรับปรุงวิธีการด้วยตนเอง
๒. เพื่อวางแผนการทำ�งานและวัตถุประสงค์ในการเสริม
สร้างประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและ
ศึกษานิเทศก์
๓. เพือ่ สร้างหรือแสวงหาแนวทางในการเชือ่ มกระชับระหว่างการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ในอุดมคติ (Ideal Planning) และพฤติกรรม
การสอนจริง (Actual Teaching)
ระดับมัธยมศึกษา
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ขั้นตอนการนิเทศ
การนิเทศแบบคลินิกมีลำ�ดับที่ต่อเนื่องของการนิเทศ (Sequence of Supervision)
ซึง่ ความต่อเนือ่ งของการนิเทศนีเ้ มือ่ รวมกันเข้าเรียกว่า วัฏจักรของการนิเทศ (Cycle of Supervision)
ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังแผนภูมิต่อไปนี้
วัฏจักรของการนิเทศ (Cycle of Supervision)
ขั้นตอนที่ ๑
การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน
( Pre-observation Conference)
ขั้นตอนที่ ๒
การสังเกตการสอน
(Observation)

ขั้นตอนที่ ๕
การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ
(Post Conference Analysis)

ขั้นตอนที่ ๔
การประชุมนิเทศ
(Supervision Conference)

ขั้นตอนที่ ๓
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และกำ�หนดวิธกี ารประชุมนิเทศ
(Analysis and Strategy)

ขั้นตอนที่ ๑ การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน
(Pre-observation Conference)
๑.๑ การสร้างบรรยากาศที่ดี (Climate setting)
			 ผู้นิเทศและครูร่วมกันสร้างกรอบแนวคิดและขอบข่าย
ของวิธีการดำ�เนินการนิเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอน
๑.๒ การทำ�ความเข้าใจแผนการจัดการเรียนรู้ (Clarifying
lesson plan)
เป็นการฝึกซ้อมการจัดการเรียนรู้ จึงอาจกล่าวได้ว่า
การกำ�หนดแผนการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นการช่วยให้ครูได้ฝึกการสอน
ไปในตัวและเป็นการฝึกการคิดแบบคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับมัธยมศึกษา
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๑.๓ การระบุประเด็นทีจ่ ะสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Identifying
focus of observation)
			 ผู้นิเทศทำ�ความเข้าใจแผนและบันทึกการจัดการเรียนรู้
ของครู ระบุประเด็นทีส่ งั เกต และร่วมกันแก้ไขแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้
สอดคล้องและตรงประเด็น ทีจ่ ะนิเทศค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Method of collecting
evidence)
๑.๕ การทำ�สัญญาร่วมกัน ครูและผู้นิเทศจะทำ�ข้อตกลง
ร่วมกันอย่างชัดเจน สำ�หรับการนิเทศที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์
ที่กะทันหันและการนิเทศนั้นจะทำ�หรือปฏิบัติอย่างไร
ขั้นตอนที่ ๒ การสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Observation)
๒.๑ ประเด็นในการสังเกตและรายละเอียด ผูน้ ิเทศจะลงมือ
สังเกตการจัดการเรียนรู้ เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
			 ๑) พฤติกรรมทีเ่ ป็นคำ�พูดหรือการใช้ค�ำ ถามของครูและ
นักเรียน
		 ๒) พฤติกรรมการจัดการในชัน้ เรียน ให้ความสนใจ ใส่ใจต่อ
นักเรียนทุกคน ทุกกลุม่ ทัว่ ถึง
			 ๓) พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเอาใจ
ใส่ดแู ลการปฏิบตั งิ านของครู
			 ๔) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน มีความ
กระตือรือร้น มีอารมณ์ขัน
			 ๕) การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน
			 ๖) วิธีการวัดและประเมินผล
๒.๒ ประเด็นผลที่เกิดกับผู้เรียน
๑) ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่
๒) ผู้เรียนสามารถอธิบายตามลำ�ดับขั้นตอน อธิบาย
ยกตัวอย่างประกอบชัดเจน
๓) ผูเ้ รียนมีคา่ นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการทีย่ งั่ ยืน
๔) จุดเด่นที่ประทับใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
๕) ความพึงพอใจต่อครูผู้สอน

ระดับมัธยมศึกษา
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ประเด็นในการสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน
พฤติกรรมการถาม
ของครู
- ถามทั้งชั้น
- ถามเป็นรายบุคคล

ประเภทคำ�ถาม

พฤติกรรม
การตอบคำ�ถาม
ของนักเรียน
- ด้านความรู้ความจำ� - อาสาตอบ
- กระตุ้นให้เด็ก
- ถูกเรียกตอบ
เกิดการคิด
- ตอบทั้งชั้น
- เจาะลึกในความรูแ้ ละ
ความคิดเฉพาะเรือ่ ง

ประเภทคำ�พูด
- คำ�ถาม
- คำ�ชม
- คำ�ตำ�หนิ
- การสั่งงาน
- การเน้นประเด็น
สำ�คัญ
- การปรามพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลและกำ�หนดกลยุทธ์
(Analysis and Strategy)
เป็นขั้นระบุประเด็นหรือหัวข้อ และลำ�ดับความสำ�คัญของ
ประเด็น หรือหัวข้อ เพื่อที่จะสนทนาหรืออภิปรายร่วมกันหลังจากการ
สังเกตการสอนเสร็จสิ้น
๓.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล
			 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการ
สอน เพื่อจัดให้เป็นระเบียบแยกแยะเป็นหมวดหมู่ให้มีระบบ
๓.๒ การกำ�หนดกลยุทธ์
			 พิจารณาเลือกยุทธวิธใี นการทำ�งานเพือ่ กำ�หนดมาตรการ
แนวทาง วิธกี ารในการทำ�งานด้วยการวางกลยุทธ์ยอ่ ยทีจ่ ะช่วยให้บรรลุ
ผลตามเป้าหมาย เช่น
- กลยุทธ์สร้างความตระหนักและแรงจูงใจ
		 - กลยุทธ์จับคู่พัฒนา โดยให้ครูจับคู่ในระดับเดียวกันร่วม
กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		 - กลยุทธ์จับกลุ่มนิเทศช่วงชั้น (Group Supervision)
ดำ�เนินการระหว่างผู้นิเทศหลายๆคนโดยให้ครูแต่ละช่วงชัน้ จับกลุม่ กัน
เป็นกลุม่ ๆ จะทำ�ให้มคี วามหลากหลายในสาระการเรียนรู้ และนิเทศกันเอง
สมาชิกในกลุ่มบางคนอาจรับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�ในการ
วิเคราะห์ พฤติกรรมการนิเทศโดยรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การนิเทศทุกขั้นตอนของความต่อเนื่อง
		 - กลยุทธ์ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ทั้งโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
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ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมนิเทศ (Supervision Conference)
		 ครูและผูน้ เิ ทศจะร่วมกันศึกษา และหาข้อสรุปทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงแนวการจัดการเรียนรู้
สิ่งที่ควรคำ�นึงในการประชุมหลังการสังเกตการสอน
เวลา : ควรดำ�เนินการในวันเดียวกันกับทีส่ งั เกต และให้เวลา
ที่เหมาะสมเพื่อให้ครูผู้สอนสะท้อนคิด เรียนรู้ ค้นพบประเด็นและ
วิธกี ารปรับปรุงการสอนได้เอง รวมถึงการตัง้ เป้าหมายการพัฒนาครัง้ ต่อๆ ไป
		
สถานที่ : เหมาะกับการสนทนา/ปลอดการรบกวน
		 ผู้นิเทศ : เป็นผู้ฟังที่ดี สังเกต และจดบันทึก
ขั้นตอนที่ ๕ การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ
(Post Conference Analysis)
๕.๑ การสะท้อนภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แก่ครู
ที่ผู้นิเทศได้รวบรวมจากการสังเกตการสอน ระบุสิ่งที่ประสบผลสำ�เร็จ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นขั้นการวิพากษ์ถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้อง
พัฒนาในการจัดการเรียนรู้ของครู มีการให้ข้อเสนอแนะสำ�หรับการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
๕.๒ ผู้นิเทศสามารถสาธิต ทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรม
ตนเอง (Skill of SelfAnalysis) โดยให้ครูเกิดความคุ้นเคยกับงาน และ
ภารกิจทีจ่ ะต้องทำ�ให้บรรลุผล ซึง่ อาจจะทำ�ได้โดยใช้เครือ่ งบันทึกภาพ
บันทึกเหตุการณ์และพฤติกรรมทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการวิเคราะห์
พฤติกรรมการนิเทศ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจระหว่างครูและผู้นิเทศ
การสะท้อนภาพการจัดการเรียนรูข้ องครู : ถามให้ครูระบุสงิ่ ที่
ประสบผลสำ�เร็จเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ และสิง่ ทีไ่ ม่เป็นไปตามทีค่ าดหมาย
การสนับสนุนด้วยข้อมูลหลักฐาน : บันทึกจากการสังเกต
การถามให้สะท้อนคิด : ทำ�ให้ผู้รับการนิเทศตระหนัก
เห็นประเด็นปัญหา และแนวทางปรับปรุงได้ด้วยตนเอง
ระดับมัธยมศึกษา

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

61

การนิเทศแบบร่วมพัฒนา
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development
Supervision) เป็นรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
ร่วมทำ�อย่างเป็นกัลยาณมิตรนิเทศ ผูน้ เิ ทศต้องพัฒนาตนเองให้มคี วามรู้
ความสามารถ และสามารถให้คำ�แนะนำ� ช่วยเหลือ ผู้รับการนิเทศ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพือ่ พัฒนารูปแบบการนิเทศทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างแท้จริง
๒. เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ มีความเต็มใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพจนบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด
๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วม
มีขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
การดำ�เนินการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
การดำ � เนิ น การนิ เ ทศในครั้ ง นี้ ขอยกตั ว อย่ า งการนิ เ ทศ
เพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ข้อ ๑
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. การสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงานพัฒนาค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ
ผู้นิเทศ ควรเริ่มจากการสำ�รวจสภาพผลการดำ�เนินงาน
พัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยใช้เครื่องมือสำ�รวจสภาพปัญหา
การสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในกรณีนี้ พบว่า โรงเรียนยังมีปัญหา
สภาพการดำ�เนินงานด้านมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จากประเด็นดังกล่าว ผูน้ เิ ทศพิจารณาแล้วเห็นว่า การจะช่วยเหลือแนะนำ�
โรงเรียนให้ด�ำ เนินการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
และประสานงานกับการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนัก มีความรัก เคารพ
และศรัทธาอย่างจริงใจ การดำ�เนินการของโรงเรียนต้องไม่เป็นการสัง่ การ
จากภายนอกหรือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ตอ้ งเกิดขึน้ จากความต้องการ
และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในโรงเรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นรูปแบบ
การนิเทศทีผ่ นู้ เิ ทศสามารถนำ�มาใช้ในการดำ�เนินงานนิเทศ คือ “การนิเทศ
แบบร่วมพัฒนา” โดยมีรูปแบบของกระบวนการนิเทศ ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา
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๒. กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา มีกระบวนการที่เขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ผู้นิเทศ
ภายนอก

C
R

P D
A C
ผู้รับการนิเทศ

C =  Coaching                  
R =  Reinforcing

P =  Plan                 
D =  Do             
C =  Check
A =  Action

C
R

ผู้นิเทศ
ภายใน

C = Coaching                     
R = Reinforcing

กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่ม คือ
๑. ผู้นิเทศภายนอก ได้แก่ ศึกษานิเทศก์
๒. ผู้นิเทศภายใน ได้แก่ คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
๓. ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้อำ�นวยการ ครูผู้รับ
ผิดชอบในการปฏิบัติงาน หรือครูทั้งโรงเรียน
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
๑. การวางแผน (P = Plan) เป็นกระบวนการทำ�งาน
ทีศ่ กึ ษานิเทศก์ (ผูน้ เิ ทศภายนอก) ร่วมกับผูบ้ ริหารโรงเรียน รองผูอ้ �ำ นวยการ
ครูผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนร่วมกัน
ดำ�เนินการ ดังนี้
		 ๑.๑ ศึกษา ทบทวน คำ�นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน ด้านมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ตรงกัน และมองเห็นภาพความสำ�เร็จ
ที่ชัดเจน โดย อาจจะใช้ เอกสาร คำ�นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมิน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโรงเรียน จัดทำ�เพื่อใช้
ประกอบการศึกษา ทบทวน
ระดับมัธยมศึกษา
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		 ๑.๒ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร รองผู้อำ�นวยการ
ครูผรู้ บั ผิดชอบ คณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน ร่วมกันวิเคราะห์
หาจุดควรพัฒนา (พฤติกรรมของนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพตาํ่ กว่าตัวชีว้ ดั และ
พฤติกรรมบ่งชี)้ และร่วมกันพิจารณาทางเลือกในการแก้ปญั หาและพัฒนา
		 ๑.๓ จัดทำ� โครงการ/กิจกรรม ในการสร้างค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ ด้ า นมี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
อย่างหลากหลาย โดยเน้นการมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม
ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ทงั้ ทีโ่ รงเรียนและทีบ่ า้ น โครงการและกิจกรรมทีศ่ กึ ษานิเทศก์
อาจจะเสนอแนะให้โรงเรียนเลือกดำ�เนินงาน ได้แก่
		 		 ๑) กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การศึกษาดูงาน เยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ อนุสาวรีย์ โบราณสถาน
สถานที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
				 ๒) การชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ สารคดี
เรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ชาติไทย พระมหากษัตริยไ์ ทย
วิเคราะห์ วิจารณ์ สาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมดังกล่าวสามารถ
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้
๓) เขียนเรียงความจากภาพ แต่งคำ�ประพันธ์
ออกแบบโปสเตอร์ คัดลายมือเกีย่ วกับความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
				 ๔) โครงการวัดในโรงเรียน
				 ๕) โครงการบุคคลต้นแบบความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน)
				 ๖) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทีท่ �ำ อย่างต่อเนือ่ งในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นัง่ สมาธิ
กิจกรรมสวดมนต์ทำ�บุญตักบาตรวันธรรมสวนะ กิจกรรมไหว้พระ
วันอาทิตย์ กิจกรรมสอบธรรมศึกษาก้าวหน้า เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมพบพระพบธรรม กิจกรรมหน้าเสาธง หรือ
กิจกรรมอบรมประจำ�สัปดาห์ เป็นต้น
				 ๗) โครงการส่ ง เสริ ม ความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ภายใต้การนิเทศ เป็นต้น

ระดับมัธยมศึกษา
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๒. การปฏิบัติงานตามแผน (D = Do)
การดำ�เนินงานของศึกษานิเทศก์
(ผู้นิเทศ : C = Coaching)

การดำ�เนินงานของโรงเรียน
(ผูร้ บั การนิเทศ และคณะกรรมการนิเทศภายใน)

๑. “รูจ้ ริง-ทำ�ได้จริง” ศึกษานิเทศก์พฒ
ั นาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้จริง ทำ�ได้จริง อยู่ตลอดเวลา เช่น
ความคิดรวบยอดของค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ศึกษาค้นคว้าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมค่านิยม
หลัก ๑๒ ประการ ที่ประสบผลสำ�เร็จเพื่อเป็น
แนวปฏิบตั ใิ ห้โรงเรียน เป็นต้น หรือผลิตสือ่ นิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางให้ผู้รับการ
นิเทศสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นต้น
เพื่อประกอบการนิเทศและพัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักกับโรงเรียน
๒. “นิเทศอย่างกัลยาณมิตร” ศึกษานิเทศก์ นิเทศ
ติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ตรวจ
สอบและประเมินผลงานของโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพือ่ แก้ไข พัฒนางานให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนด ในบางกิจกรรม
อาจจะร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับโรงเรียนด้วยก็ได้
๓. “สร้างศรัทธาต่อ ศน.” ศึกษานิเทศก์
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน และ
การเป็นผู้รู้จริง ทำ�ได้จริง เป็นกัลยาณมิตร
มีความจริงใจ มุง่ ทีจ่ ะช่วยเหลือ แนะนำ� ไม่มงุ่ หวัง
ผลประโยชน์จากผู้รับ การนิเทศ ทำ�อย่าง
ต่อเนือ่ งสมํา่ เสมอ การชืน่ ชมผลงานความสำ�เร็จ
ของโรงเรียนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
(R = Reinforcing) ได้เป็นอย่างดี จนได้รับ
การยอมรับ เป็นที่ศรัทธาของผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง

๑. ผู้บริหาร รองผู้อำ�นวยการ ครูผู้สอน ทบทวน
แผนการดำ�เนินงาน และพัฒนาตนเองให้เป็น
แบบอย่างที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอน
นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเห็นความ
สำ�คัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ และค่านิยมหลักด้านมีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าใจเป้าหมาย
ในการพัฒนาร่วมกันอย่างชัดเจน
๒. ผู้บริหาร รองผู้อำ�นวยการ ครู คณะกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน ดำ�เนินการตามแผนทีก่ �ำ หนด
ภายใต้การนิเทศภายในประสานกับศึกษานิเทศก์
ผู้นิเทศจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ
๓. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่างดำ�เนินงาน
รับทราบสภาพปัญหา และความสำ�เร็จ เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับและชื่นชมผลการดำ�เนินงาน
ที่ประสบผลสำ�เร็จ

ระดับมัธยมศึกษา

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

65

๓. การตรวจสอบ (C = Check) ตรวจสอบและประเมินผลของ
กระบวนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ และผลการดำ�เนินงานของโรงเรียน
ทั้งระหว่างดำ�เนินงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้การดำ�เนินงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กำ�หนด และเมื่อสิ้นสุดการดำ�เนินงานเพื่อรับทราบภาพความ
สำ�เร็จ ปัญหา อุปสรรค และสรุปรายงาน โดยใช้แบบประเมิน ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ที่กำ�หนด และสอบถามความพึง
พอใจของผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน ผูป้ กครอง และผูเ้ กีย่ วข้อง
๔. การปรับปรุง (A = Action) นำ�ผลการตรวจสอบและประเมิน
ผลมาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุง ให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ อย่างแท้จริง ต่อไป
๕. การให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� (C = Coaching)เป็นขั้นตอน
ที่สำ�คัญของการนิเทศ เป็นเทคนิคการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching
Techniques) เป็นการดำ�เนินงานระหว่างศึกษานิเทศก์ กับ ผู้บริหาร
ครู ผู้รับการนิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ กับคณะกรรมการนิเทศภายใน
ดำ�เนินการตามความเหมาะสมของเวลาและกิจกรรม อาจจะดำ�เนินการ
ได้ทงั้ การให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ� นิเทศทางไกลระบบเทคโนโลยี หรือจัดหา
ตัวอย่างผลงานที่ดี เอกสารทางวิชาการให้ครูศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น
และบางกิจกรรมอาจจะเป็นผู้ประสานการนิเทศโดยความร่วมมือจาก
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. การเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจ (R = Reinforcing) ดำ�เนินการ
ทั้งระหว่างดำ�เนินการ และสิ้นสุดการดำ�เนินงาน โดยศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการนิเทศภายใน เช่น การยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูบ้ ริหาร ครูผรู้ บั การนิเทศและนำ�มาสูก่ ารปฏิบตั ิ จะทำ�ให้ผรู้ บั การนิเทศ
มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้พอเพียง
มีความสะดวกในการทำ�งาน จัดงบประมาณให้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาส
ให้ครูได้นำ�เสนอผลงานด้วยตนเอง ผู้บริหารรับทราบ ร่วมชื่นชมผลงาน
และเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
๑. รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ตามที่กล่าวข้างต้น
สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการนิเทศเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ ได้ทั้งในภาพรวมทั้ง ๑๒ ประการ หรือแยกแต่ละประการ
ตามสภาพความต้องการจำ�เป็นของโรงเรียน
๒. คำ�นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและพัฒนา
สามารถนำ�มาใช้ประกอบการนิเทศได้ตามความเหมาะสม โดยอาจจะใช้ประเมิน
และพัฒนาได้ทั้งในภาพรวมทั้ง ๑๒ ประการ หรือแยกแต่ละประการ
ระดับมัธยมศึกษา
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เทคนิคการนิเทศสู่ความเป็นเลิศ
เทคนิคการนิเทศสูค่ วามเป็นเลิศ เป็นกระบวนการทีศ่ กึ ษานิเทศก์
ดำ�เนินการนิเทศเพือ่ ให้ผบู้ ริหารโรงเรียนและครูผสู้ อนปรับปรุงนโยบาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ประสบผลสำ�เร็จและมุง่ สู่
ความเป็นเลิศ โดยการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงผลผลิตกับโรงเรียน
ที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน บุคลากร นักเรียน
และผูป้ กครองนักเรียนหาจุดพัฒนา (Base line) ร่วมกัน โดยการเสวนา
เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมหลักในเรื่อง “รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็น มีไว้พอกิน พอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำ�หน่ายและพร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี” โดยมีประเด็นดังนี้
		 ๑.๑ โรงเรี ย นดำ � เนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
ค่านิยมเรือ่ ง รูจ้ กั ดำ�รงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้
ใช้เมื่อยามจำ�เป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำ�หน่ายและ
พร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม เมือ่ มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ อี ย่างไรบ้าง
(ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ด้านกิจวัตรประจำ�วันและกิจกรรมโครงการ)
		 ๑.๒ การดำ�เนินการในด้านใดทีป่ ระสบผลสำ�เร็จ (ด้านบริหาร
จัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจวัตร
ประจำ�วัน และกิจกรรมโครงการ)
		 ๑.๓ ค่านิยมเรือ่ งใดบ้าง (ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียน
การสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ด้านกิจวัตรประจำ�วัน และกิจกรรม
โครงการ) ทีไ่ ม่ประสบผลสำ�เร็จในการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
		 ๑.๔ ปัญหา / อุปสรรคทีพ่ บในการดำ�เนินงานมีอะไรบ้าง
๒. ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน บุคลากร นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียนสรุปผลการเสวนาและร่วมกันหาจุดพัฒนา
๓. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน บุคลากร
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน คัดเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดในเรื่อง
การดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามพระราชดำ�รัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ระดับมัธยมศึกษา
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๔. ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน บุคลากร นักเรียน
และผูป้ กครอง วางแผนศึกษาดูงาน ออกแบบเครือ่ งมือการบันทึกข้อมูลจาก
การศึกษาดูงาน ทีเ่ ป็นจุดเด่นเรือ่ งการรูจ้ กั ดำ�รงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จำ�หน่ายและพร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม เมือ่ มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี
ในเรื่องดังต่อไปนี้
		 ๔.๑ การบริหารจัดการ/การบริหารกิจกรรมโครงการ
		 ๔.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
		 ๔.๓ การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
		 ๔.๔ การนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันที่บ้านและโรงเรียน
๕. ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน บุคลากร นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดีที่สุด
ตามแผนที่กำ�หนด
๖. ประชุม ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน บุคลากร
นักเรียนและผูป้ กครองนักเรียน เพือ่ สะท้อนผลทีไ่ ด้จากการศึกษาดูงาน
		 ๖.๑ ร่วมกันปรับนโยบายวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และออกแบบ
กิจกรรมโครงการพัฒนา
		 ๖.๒ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกำ�หนดตัวบ่งชี้
ความสำ�เร็จ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำ�หนดวิธี
วัดประเมินผลและเครื่องมือวัดประเมินผล ให้มีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันดังตาราง
ตัวบ่งชี้ความสำ�เร็จ

พฤติกรรม

กิจกรรมการเรียน/ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๗. จัดทำ�ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและร่วมกัน
จัดทำ�ปฏิทินการนิเทศ
๘. ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ ในเรือ่ งการรูจ้ กั ดำ�รงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออม
ไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำ�หน่ายและ
ระดับมัธยมศึกษา
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พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยวางแผน
การนิเทศ ติดตาม ๓ ครั้ง ดังนี้
		 ครัง้ ที่ ๑ นิเทศติดตามผลเกีย่ วกับการบริหารจัดการ การกำ�หนด
นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ การออกแบบกิจกรรมโครงการ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ฯลฯ ประเมิน
ผลการนิเทศ สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะ
		 ครั้งที่ ๒ นิเทศติดตามผลการดำ�เนินงานกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลการ
นิเทศ สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะ
		 ครัง้ ที่ ๓ ประเมินการปฏิบตั งิ านเพือ่ เทียบเคียงกับการประเมินตนเอง
ให้ขอ้ เสนอแนะ ปรับปรุงพัฒนางาน และวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๙. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ�เสนอผลงานที่สะท้อน
การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการทีเ่ กิดผลกับนักเรียน
โดยการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานผูเ้ กีย่ วข้องและจัดเสวนา
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนการปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ชื่นชมให้ขวัญกำ�ลังใจ
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเป็นการนิเทศด้วยความเป็นมิตรทีด่ ตี อ่
การปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จุดเริม่ ต้นคือความศรัทธา แสดงด้วยพฤติกรรม
ภายนอก เช่น การยิม้ แย้มแจ่มใส ภาษาสือ่ สารทีใ่ ช้เป็นภาษาทีเ่ กิดจากภายใน
ด้วยความจริงใจ ความปรารถนาดีและความเข้าใจ ใจกว้าง ยอมรับ มีความคิด
เชิงบวกกลัน่ กรองภาษาก่อนการสือ่ สาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศึกษานิเทศก์
ผูน้ เิ ทศต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งทีน่ เิ ทศอย่างชัดเจน แสดงตัวอย่างได้
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้ผรู้ บั การนิเทศยอมรับการนิเทศและเกิดความสนใจทีจ่ ะใฝ่รู้
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
๒. เพือ่ ให้ผรู้ บั การนิเทศมัน่ ใจและและสามารถนำ�รูปแบบไปประยุกต์
ใช้ในชั้นเรียนได้
๓. เพือ่ ให้ผรู้ บั การนิเทศและผูน้ เิ ทศร่วมคิด ร่วมแก้ปญั หา แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยวิธกี ารสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ
ขั้นตอนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเป็นการชี้แนะและช่วยเหลือด้าน
การเรียนการสอนในกลุม่ เพือ่ นครูดว้ ยกัน หลักการนิเทศเน้นประเด็นสำ�คัญ
๔ ประการ คือ
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๑. การสร้างศรัทธา ผู้นิเทศจะต้องสร้างศรัทธาเพื่อให้เพื่อนครู
ยอมรับและเกิดความสนใจที่จะใฝ่รู้ใฝ่ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒. การสาธิตรูปแบบการสอน ผู้ให้การนิเทศจะต้องแสดงให้เป็น
ที่ประจักษ์ชัดว่าการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญนั้นสามารถปฏิบัติและ
ทำ�ได้จริงๆ และเพือ่ นครูสามารถนำ�รูปแบบไปประยุกต์ในชัน้ เรียนได้
๓. การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
จะต้องมีการพบปะกันอย่างสมาํ่ เสมอ มีการร่วมคิดแก้ปญ
ั หาและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
๔. การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผูน้ เิ ทศจะต้องบันทึก
การนิเทศอย่างสมํา่ เสมอ สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพือ่ นครูผรู้ บั
การนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
โดยผ่านกิจกรรมในกลุม่ สาระการเรียนรู้ มีหลักการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. ผูน้ เิ ทศใช้หลักปิยวาจา แสดงความเป็นกันเองโดยการให้เกียรติ
ยอมรับฟัง ผูร้ บั การนิเทศพูดคุยสภาพทัว่ ๆ ไปถึงการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ข้อ ๘ มีระเบียบวินยั เเละเคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่
โดยสามารถนำ�ไปจัดกิจกรรมและวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับกลุม่ สาระการเรียนรู้
๒. ร่วมพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผรู้ บั การนิเทศ มีความมัน่ ใจว่า
สามารถนำ�รูปแบบไปประยุกต์ในชั้นเรียน พาครูวิเคราะห์/ตรวจสอบ
หน่วยการเรียนรูเ้ ชือ่ มโยงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การแสดงออกในการเรียนรู้ เช่น ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ ฯลฯ
โดยมีประเด็นวิเคราะห์ ต่อไปนี้
		 ๒.๑ มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องกับค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ
		 ๒.๒ กิจกรรมการเรียนรูท้ มี คี วามสอดคล้องกับสมรรถนะและ
ค่านิยมหลัก ๑๒ประการ
		 ๒.๓ การวัดประเมินผล มีความสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ
๓. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
ที่สอดคล้องกับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย เช่น เรื่องการมีวินัย
ความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมการทำ�งานกลุ่มร่วมมือ
วิเคราะห์จากสื่อ ข่าว ชีวิตประจำ�วัน การเล่า การฟัง ฯลฯ เป็นต้น
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๔. ร่วมกันออกแบบการประเมินผล
		 ๔.๑ วิธีประเมิน ใช้วิธีการประเมินผลพฤติกรรมต่อ
เนื่องตามสภาพจริงตามประเด็นที่สอดคล้องค่านิยมหลักของคนไทย
ที่กำ�หนดในหน่วยการเรียนรู้
		 ๔.๒ เครื่องมือการประเมิน
๑) การสร้างเครือ่ งมือกำ�หนดประเด็นแบบสังเกต
พฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม ระหว่างการทำ�งานให้สอดคล้องกับ
การมีวนิ ยั ตามค่านิยมซึง่ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น
		 		
- การปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของกลุม่ ของ
ห้องเรียน โรงเรียน 							
					 - การตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ของกลุม่
					 - การแสดงกิริยา สุภาพถูกต้องเหมาะสม
ในระหว่างการประชุม
๒) กำ�หนดเกณฑ์คุณภาพการประเมิน
๕. ผูน้ เิ ทศและครูวางแผนการนำ�หน่วย/แผน การจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในห้องเรียน และร่วมสังเกตการสอน โดย
		 ๕.๑ การสังเกตการสอน ตัวอย่างประเด็นการสังเกต
๑) บรรยากาศการเรียนรูข้ องการมีวนิ ยั ตามเป้าหมาย
๒) พฤติกรรมการแสดงออกของครูในขณะสอน
เช่น การควบคุม สั่งการ หรือให้อิสระในการทำ�งาน ฯลฯ
๓) พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านกลุม่ นักเรียนระหว่าง
เรียน และพฤติกรรมอื่นๆ
๔) การวัดประเมิน
		 ๕.๒ ครูบันทึกหลังแผนเกี่ยวกับปัญหา / อุปสรรค /
ผลที่เกิด ฯลฯ
		 ๕.๓ สะท้อนผลการสังเกตการสอน จุดเด่น จุดพัฒนา
๖. ครูน�ำ ผลการสะท้อนไปปรับหน่วย / แผนการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาหน่วย/แผนอื่นๆ
๗. ผูน้ เิ ทศและครู ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นวิธกี าร
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการมีวินัยโดยเสนอแนะวิธีการเขียนรายงาน
๘. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการมีวินัย ที่ประสบผลสำ�เร็จภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน
และภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ผู้นิเทศประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และประเมิน
ผลงานครู
ระดับมัธยมศึกษา
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จากรายละเอียดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปตามแผนภูมิดังนี้
ผูน้ เิ ทศเเละครูรว่ มวางเเผนออกเเบบหน่วยแผนการเรียนรูส้ อดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เป้าหมายการเรียนรู้
มาตรฐาน
/ตชว.

ตรวจ
สอบ
ความ
สอด
คล้อง
เเละ
ปรับปรุง

นักเรียน
รู้อะไร(K)

นักเรียน
ทำ�อะไรก็ได้(P)

วาง
เเผน
จาก
เป้า
หมาย
สู่การ
วัด
ประ
เมิน
ผล

สมรรถนะ
คุณลักษณะ ค่านิยมหลัก
สำ�คัญ ที่พึงประสงค์(A) คนไทย์(A)

ความคิดรวบยอด/สาระสำ�คัญ
ชิ้นงาน/ภาะงาน

วิธีการวัดผลเเละประเมินผล

ออกเเบบกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
นำ�หน่วย/เเผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประเมินการใช้หน่วย/เเผนการจัดการเรียนรู้
บรรลุวัตถุประสงค์

ปรับ
ปรุง
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์

ผูน้ เิ ทศเเละครู  ร่วมวางเเผนจัดกิจกรรมเเลกเปลีย่ นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาการมีวนิ ยั
จัดกิจกรรมเเลกเปลีย่ นเรียนรูก้ จิ กรรมการเรียนรู้ ทีป่ ระสบผลสำ�เร็จภายในโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียน เเละภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผูน้ เิ ทศประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเอง เเละประเมินผลงานครู
ระดับมัธยมศึกษา

การกำ�กับติดตามและประเมินผล

ตอนที่
๔
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๔๕

ตอนที่
๔

ก

๔๕

ตอนที
การกำ
�กับ่ ติ๔ดตามและประเมินผล
่๔
การกํากับติดตอนที
ตามและประเมิ
นผล

การกํานกัผลบติในที
ดตามและประเมิ
การกํากับติดตามและประเมิ
่นี้หมายถึงการกํนากัผล
บติดตามและประเมินผลการส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตามบทบาทของผู้นิเทศเขตพื้นที่การศึกษา และ
การกําารกำ
กับติ�ดกัตามและประเมิ
นผล นในที
ี้หมายถึ
งการกํ
ากับ�ติกัดบตามและประเมิ
นผลการส่
งเสริงมเสริม
บติดตามและประเมิ
ผล ่นในที
น่ หี้ มายถึ
งการกำ
ติดตามและประเมิ
นผลการส่
ผู้นิ เทศในศูน ย์พั ฒ นาการนิ เทศและเร่งรัดคุ ณ ภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่ อ ประเมิ น การดํ าเนิ นงานว่า
ค่านิยมหลักของคนไทย
ที่เกิดขึ12
้นในโรงเรี
้นิเทศเขตพื้นที่การศึน้ กเิ ษา
และ น้ ที่
ค่านิย12
มหลัประการ
กของคนไทย
ประการยนตามบทบาทของผู
ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนตามบทบาทของผู
ทศเขตพื
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ เพื่อนําข้อมูลจากการกํากับติดตามและประเมินมาใช้ปรับปรุง
ผู้นิ เทศในศูน ย์พั ฒการศึ
นาการนิ
เทศและเร่
ณ ภาพการศึ
้ นพื้ นฐาน
เพื่ อ ประเมิ
าเนิ นงานว่าก ษา
กษา
และผูง้รันดิเคุทศในศู
นย์พกัฒษาขั
นาการนิ
เทศและเร่
งรันดคุการดํ
ณภาพการศึ
และพัฒนางานนิเทศให้
ม
ป
ี
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพยิ
่
ง
ขึ
้
น
และเพื
่
อ
ให้
ไ
ด้
ส
ารสนเทศที
่
เ
กี
ย
่
วกั
บ
การดํ
า
เนิ
น
งานการเสริ
มสร้าง
้นพื้นทฐาน
เพื่อหประเมิ
นงานว่ากับรรลุ
ผลตามวัตถุปนระสงค์
บรรลุผลตามวัตถุปขัระสงค์
ี่กําหนดไว้
รือไม่ นเพื่อการดำ
นําข้อ�มูเนิ
ลจากการกํ
บติดตามและประเมิ
มาใช้ปรัทบี่กปรุำ �หนด
ง
ค่านิไว้
ยมที
่
ป
ระสบผลสํ
า
เร็
จ
เผยแพร่
ส
่
ู
ห
น่
ว
ยงานหรื
อ
องค์
ก
รที
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การกำ�กับติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ ง
เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ การกำ�กับติดตามและ
ประเมินผลการส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
มีปัจจัยที่ช่วยยืนยันถึงความสำ�เร็จได้ คือผู้นิเทศซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินการ
ได้แก่ศึกษานิเทศก์ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นิเทศทุกกลุ่มล้วนมีเป้าหมาย
การพัฒนา มีภาระงาน และวิธีดำ�เนินการ มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
คือการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืน
การดำ�เนินงานกำ�กับติดตามและประเมินผลการส่งเสริม
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กำ�หนดให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั ทิ งั้ ในระดับส่วนกลาง และระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ซึง่ ต้องดำ�เนินการกำ�กับติดตามและประเมินผลกระบวนการดำ�เนินงาน
และผลที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงาน โดยมีรายละเอียดในการดำ�เนินงาน
จำ�แนกตามบทบาทของหน่วยงาน ๒ ส่วน คือ บทบาทศูนย์พัฒนาการ
นิเทศฯ เเละเขตพื้นที่การศึกษา
บทบาทศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ
		
		 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็นหน่วยงานส่วนกลาง มีบทบาทหน้าทีก่ ำ�กับติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
		 ๑. กำ�หนดรายละเอียดของการกำ�กับติดตามทีส่ อดคล้อง
กับการนิเทศเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
		 ๒. ออกแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำ�ไปใช้ส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษา ดำ�เนินการปลูกฝังค่านิยมแก่นกั เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับมัธยมศึกษา

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

75

		 ๓. จัดสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนและ
ตรวจสอบประเมินพฤติกรรมก้าวหน้าด้านค่านิยม สำ�หรับสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษานำ�ไปประยุกต์ใช้ตามบริบท
		 ๔ ระบุขั้นตอน วิธีการ เงื่อนไขเวลาในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีน่ �ำ ไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพเป้าหมายของการศึกษาได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสถานการณ์ และกำ�กับติดตามโดยดำ�เนินการในลักษณะต่อไปนี้
			 ๔.๑ กำ�กับติดตามจากการรายงานผลการดำ�เนินงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ และเอกสารรายงาน
๔.๒ สุ่มสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจ
ราชการละ ๒ เขตพืน้ ที่ ประกอบด้วยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
			 ๔.๓ สุ่มโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายข้อ ๒ เขตพื้นที่
การศึกษาเขตละ ๒ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา
๑ โรงเรียน และมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน
		 ๕. วางแผนการวิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากขัน้
ตอนของการดำ�เนินการนิเทศทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการเข้าสู่สถานศึกษาเฉพาะพื้นที่เพื่อการ
เก็บข้อมูลที่ต้องการ
		 ๖. ดำ�เนินงานตามแผนและสรุปข้อมูลเพื่อการนำ�ไปใช้
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ทีต่ อ้ งการข้อค้นพบสำ�หรับยืนยันและ
ยกระดับคุณภาพอย่างเป็นระบบตามหลักการทางวิชาการ
		 ๗. สังเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีกระบวนการดำ�เนินงาน
ที่เป็นเลิศเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไป
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บทบาทของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
		 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีบทบาทหน้าทีก่ �ำ กับติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานการส่งเสริมการสร้างค่านิยมของคนไทย
๑๒ ประการ ทัง้ ของหน่วยงานตนเองและของโรงเรียน โดยดำ�เนินการ
ทั้งก่อนการนิเทศ ระหว่างการนิเทศ และหลังการนิเทศ ในประเด็น
ที่เป็นภาระงาน ต่อไปนี้
		 ๑. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวทางการนิ เ ทศเพื่ อ
เสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในการนำ�ไปชี้แจง อบรม และ
สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในสังกัด
		 ๒. ชี้แจงและทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ
การกำ�กับ ติดตามและประเมินผลแก่สถานศึกษาในสังกัด
		 ๓. กำ�หนดปฏิทิน กิจกรรมในการกำ�กับติดตามและ
ประเมินผล โดยระบุเวลาดำ�เนินงานร่วมกัน ระหว่างสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
		 ๔. จัดเก็บข้อมูลนำ�ส่งหน่วยงานส่วนกลาง และเลือก
ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สารสนเทศ สำ�หรับนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
		 ๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นสื่อทางการศึกษา
และเทคนิควิธกี ารในการเสริมสร้างค่านิยมแก่ผเู้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
		 ๖. ถอดประสบการณ์การดำ�เนินงานเสริมสร้างค่านิยม
จากสถานศึกษาทีป่ ระสบความสำ�เร็จเป็นทีย่ อมรับในสังคมเพือ่ เป็นแบบ
อย่างต่อไป
		 ๗. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีเสวนาทางวิชาการ
ที่ว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
สถานศึกษา และระดับชุมชนท้องถิ่น
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การกำ�กับติดตามและประเมินผลการนิเทศ ในระดับหน่วยงานส่วนกลาง
และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องออกแบบเครื่องมือที่มีรายละเอียด เพื่อนำ�ไป
ใช้สำ�หรับเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้ผลการวิเคราะห์ ในการแปลผลและสรุปเพื่อชี้
ให้เห็นถึงคุณภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นของกระบวนการดำ�เนินงาน ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ
ของการดำ�เนินงาน และความเป็นแบบอย่างที่ดี จึงต้องใช้วิธีการและเครื่องมือสำ�หรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลทีห่ ลากหลายทัง้ แบบสำ�รวจรายการ ความพร้อมของปัจจัยและระบบ
ต่างๆ แบบสอบถามความคิดเห็น การตัดสินใจและการปฏิบัติ แบบบันทึกจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบประเมินอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการกำ�กับติดตาม ซึง่ อาจใช้รปู แบบของ
การประเมินตนเอง การประเมินโดยองค์คณะ/ผูน้ เิ ทศ/หรือศึกษานิเทศก์ การรายงานผ่าน
สื่อออนไลน์ เป็นต้น
ผลทีเ่ กิดจากการกำ�กับติดตามทำ�ให้ได้ขอ้ มูลทีน่ �ำ มาวิเคราะห์เชิงสถิตทิ งั้ ๒ ลักษณะ
คือปริมาณและคุณภาพในรูปของสารสนเทศ เพื่อนำ�ไปประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดระดับคุณภาพหรือระดับคุณค่าต่อไป
สถานศึกษาที่ผ่านการกำ�กับติดตามและประเมินผล เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว
อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็นเลิศ คุณค่าสูงสุดเป็นทีย่ อมรับทัง้ จากภายในและภายนอกแวดวงวิชาการ
ทางการศึกษาก็จะได้รบั การบันทึกเสนอชือ่ เพือ่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา
ทั่วไปได้ใช้เป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งเชิญเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
(ถอดประสบการณ์) ต่อไป ผลจากการถอดประสบการณ์ จะได้องค์ความรู้ที่เป็น
ผลการปฏิบตั จิ ริงของสถานศึกษาทีจ่ ะนำ�ไปสรุปรายงาน และเชือ่ มโยงสูก่ ารจัดทำ�เอกสาร
ทางวิชาการทีเ่ ป็นบทสรุปของรูปแบบการเสริมสร้างค่านิยมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
กับสภาพบริบทของความเป็นไทย มีความถูกต้องตามหลักการทางวิชาการและเป็นบรรทัดฐาน
ที่ดีงามเป็นที่ยอมรับทางสังคม มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะนำ�ไปปรับปรุง พัฒนาและประยุกต์ใช้ ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันได้
ต่อไปในอนาคต
ระดับมัธยมศึกษา

เครือ่ งมือการนิเทศเพือ่ ส่งเสริม
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ตอนที่
๕
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ตอนที่
๕
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เครื่องมือการนิเทศเพื่อส่งเสริม
การสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ

ก

เครื่องมือการนิเทศ
		
ารนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
		
ในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการมีสอื่ และเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้การนิเทศ
ดำ�เนินไปตามทิศทางที่กำ�หนดและมีร่องรอยหลักฐานที่สามารถ
		
นำ�มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานจนประสบความสำ�เร็จ
และเกิดเป็นนวัตกรรมการนิเทศตามวัตถุประสงค์ เครือ่ งมือนิเทศติดตามกระบวนการ
๗ ขั้นตอน ในขั้นตอนที่ ๑ เป็นการเตรียมด้านเนื้อหาสาระโดยสามารถค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่แนะนำ�ไว้ในตอนที่ ๓ ส่วนขั้นตอน
ที่ ๒–๖ รวมถึงแบบติดตามการนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
๑. เครื่องมือการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๒ – ๖
ขั้นตอนที่ ๒

แบบสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ขั้นตอนที่ ๓

แบบบันทึกการวางแผนการนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการนิเทศเพือ่ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ขั้นตอนที่ ๔

ตาราง ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
กับการส่งเสริม/พัฒนาในวิถีชีวิต/กิจวัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม และอื่นๆ
ตาราง ๒ แสดงความเชื่อมโยงของสาระในค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
กับสาระในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพืน้ ฐาน จุดเน้นโรงเรียนสุจริต และระดับชัน้ ทีเ่ น้น
ของค่านิยมหลักแต่ละข้อ
ตาราง ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ตาราง ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการนำ�ไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ
ตัวอย่างการนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษา

ขั้นตอนที่ ๕

แบบสรุปผลการสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ระดับโรงเรียน
แบบสรุปผลการสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนที่ ๖

เเบบฟอร์มการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
เเละเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหาร เเละด้านการนิเทศ

๒. แบบติดตามการนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยภาพรวม
ระดับมัธยมศึกษา
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เครื่องมือการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๒

แบบสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
โรงเรียน......................................................................อำ�เภอ.................................. จังหวัด.................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำ�ชีแ้ จง : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ สำ�รวจสภาพการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
		ของคนไทย ๑๒ ประการ และบันทึกผลตามประเด็น ต่อไปนี้
๑. ที่ผ่านมา โรงเรียนดำ�เนินการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อย่างไรบ้าง
(ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ด้านกิจวัตรประจำ�วัน / โครงการ)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๒. การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เรื่องใดบ้างที่ประสบผลสำ�เร็จ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓. การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เรื่องใดบ้างที่ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๔. ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บในการดำ�เนินการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีอะไรบ้าง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๕. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ระดับมัธยมศึกษา
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เครื่องมือการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๓

แบบบันทึกการวางแผนการนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
โรงเรียน……………….......................………… อำ�เภอ………………………………. จังหวัด……………………………….
กลุ่มเครือข่าย/สหวิทยาเขต…………………….................……………………………
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………....................................……
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วัน เดือน ปีที่นิเทศ ……………………………………………………………………………………………………
เวลาที่ใช้ในการนิเทศ ........................ ถึง ........................ น.
สถานที่นิเทศ		 ……………………………………………………………………………………………………
เรื่อง/ประเด็นนิเทศ ๑. ……………………………………………………………………….……………………..
				 ๒. ……………………………………………………………………………………………….
				 ๓. ……………………………………………………………………………………………….
ผลการนิเทศ : แผนการดำ�เนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดำ�เนินการ

การดำ�เนินงานตามจุดที่ต้องการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา (ค่านิยมหลักข้อที่........)
………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการ/กิจกรรม
………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อการนิเทศครั้งต่อไป (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………...………………

ระดับมัธยมศึกษา
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เครื่องมือการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๓
โลโก้ โรงเรียน

บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระหว่าง
โรงเรียน…………………………………..……………..อำ�เภอ………….……………………….. จังหวัด………………………..
กับ
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา...............................................................................................
						
-----------------------------------------บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนีท้ �ำ ขึน้ ระหว่างโรงเรียน……………………………อำ�เภอ…………........
จังหวัด………….………….กับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา……………………………. เพือ่ ให้การนิเทศ ติดตาม
และส่งเสริมความร่วมมือของผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนในโรงเรียนให้เกิดคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อย่างยัง่ ยืน
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุนในการบริหารจัดการ และการดำ�เนินการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
		 การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในโรงเรียน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
		 ให้มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายคณะรักษา
		 ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์โดยผนวกค่านิยม
		 หลักของคนไทย ๑๒ ประการอย่างเป็นรูปธรรมให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของ
		 ผู้เรียนตามแนวทางที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม การจัดหาสือ่ การเรียนการสอน จัดหาแหล่งเรียนรู้
		 ภายในและภายนอก ให้เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
		 และยั่งยืน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำ�ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วัน
		 จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน
๖. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
		 มีขวัญ กำ�ลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาผู้เรียน
๗. ผู้บริหารสนับสนุนการนิเทศภายในโรงเรียน เกี่ยวกับการดำ�เนินงานในการเสริมสร้าง
		 ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผล
ระดับมัธยมศึกษา
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ทั้งนี้ โรงเรียน ………………………..……… และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา …………………….……....
จะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำ�เนินงานตลอดจน นิเทศ ติดตาม ประเมิน
ผลการดำ�เนินงานส่งเสริมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามบันทึกข้อสัญญา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บันทึกข้อสัญญานี้ จัดทำ�ขึน้ เป็น ๒ ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อา่ นทำ�ความเข้าใจ
ตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำ�คัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้
ฝ่ายละ ๑ ฉบับ
ลงนาม ณ โรงเรียน……………………………………………………………………………..
เมื่อวันที่ ………. เดือน ……………….….. พ.ศ. …………..
(ลงนาม)……………………..………………………		
(………………………………………….……….)		
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน……………………………………

(ลงนาม)………………………………………………………
(………………………………………..…………..)
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ที.่ ...................................

			 (ลงนาม)……………………………………………………………..พยาน
					 (…………………………….………………………….)
			 รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่.....................................
			 (ลงนาม)……………………………………………………………..พยาน
					 (……………………………………….………………..)
			 ผู้อำ�นวยการกลุ่มนิเทศ…………….……………………………………
			 (ลงนาม)……………………………………………………………..พยาน
					 (……………………………………….………………..)
			 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน………………………………….

ระดับมัธยมศึกษา

เครือ่ งมือการนิเทศ ขัน้ ตอนที่ ๔

ระดับมัธยมศึกษา

๑.๓ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์
ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๒.๑ พูดความจริง ปฏิบัติตามคำ�พูดของตนเอง
ตรงไป ตรงมาไม่คดโกง
๒.๒ แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
และส่วนรวมด้วยทรัพย์สิน กำ�ลังกาย
คำ�พูดและความคิดโดยไม่หวังผลตอบแทน
๒.๓ ไม่ท้อถอย ใส่ใจ จดจ่อกับสิ่งต่างๆ ได้
เป็นเวลานาน ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และ
ควบคุม การแสดงออกทางกาย วาจา
และอารมณ์เมือ่ ประสบกับความยากลำ�บาก
๒.๔ มีแนวคิด หลักการในการปฏิบตั สิ ง่ิ ทีด่ งี าม
เพื่อส่วนร่วม

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.๑ สำ�นึกและภูมิใจในความเป็นไทย
๑.๒ เข้าใจ เลื่อมใสหลักศาสนาที่ตนนับถือ

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

วิถีชีวิต/
โครงการ/
กิจวัตร ไทย คณิต วิทย์ สังคม การงานฯ ศิลปะ สุขศึกษา ภาษา หน้าที่ กิจกรรม กิจกรรม อื่นๆ
อังกฤษ พลเมือง พัฒนาผูเ้ รียน

การส่งเสริม/พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับการส่งเสริม/พัฒนาในวิถชี วี ติ /กิจวัตร กลุม่ สาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรมเเละอื่นๆ
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๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๓.๑ รู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณ พ่อแม่
ผู้ปกครองและครูอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน
๔.๒ แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๕.๑ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทย
ด้วยความภาคภูมิใจ
๕.๒ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีไทย
๕.๓ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ น
เพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีไทย
๕.๔ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืน
คงอยู่ต่อไป

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด
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วิถีชีวิต/
โครงการ/
กิจวัตร ไทย คณิต วิทย์ สังคม การงานฯ ศิลปะ สุขศึกษา ภาษา หน้าที่ กิจกรรม กิจกรรม อื่นๆ
อังกฤษ พลเมือง พัฒนาผูเ้ รียน

การส่งเสริม/พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับการส่งเสริม/พัฒนาในวิถชี วี ติ /กิจวัตร กลุม่ สาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรมเเละอื่นๆ (ต่อ)
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๗.๒ ประพฤติ ปฏิบัติตนโดยยึดแนวทาง
การปกครอบตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่
๘.๑ มีระเบียบวินัย
๘.๒ เคารพกฎหมาย
๘.๓ เคารพผู้ใหญ่

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๖.๑ ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติที่ดีงาม
๖.๒ รักษาคำ�พูด
๖.๓ ปรารถนาดี มีความจริงใจต่อผู้อื่น
๖.๔ รูจ้ กั ให้และแบ่งปันแก่ผอู้ น่ื
๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้อง
๗.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
ภายใต้ระเบียบและกฎหมาย

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด
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วิถีชีวิต/
โครงการ/
กิจวัตร ไทย คณิต วิทย์ สังคม การงานฯ ศิลปะ สุขศึกษา ภาษา หน้าที่ กิจกรรม กิจกรรม อื่นๆ
อังกฤษ พลเมือง พัฒนาผูเ้ รียน

การส่งเสริม/พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับการส่งเสริม/พัฒนาในวิถชี วี ติ /กิจวัตร กลุม่ สาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรมเเละอื่นๆ (ต่อ)
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๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำ�รัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๙.๑ ดำ�เนินชีวิตอย่างมีสติ
๑๐. รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็น
มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำ�หน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๐.๑ มีความพอประมาณ มีเหตุผล
๑๐.๒ ประหยัด อดออม
๑๐.๓ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ
มีการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร
๑๑. มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้
ต่ออำ�นาจฝ่ายตาํ่ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักศาสนา
๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรง
๑๑.๒ มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง
๑๑.๓ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
๑๒. คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๑๒.๑ ปฏิบัติตนที่เป็นผลประโยชน์ของ
ส่วนร่วมและประเทศชาติ

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด
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วิถีชีวิต/
โครงการ/
กิจวัตร ไทย คณิต วิทย์ สังคม การงานฯ ศิลปะ สุขศึกษา ภาษา หน้าที่ กิจกรรม กิจกรรม อื่นๆ
อังกฤษ พลเมือง พัฒนาผูเ้ รียน

การส่งเสริม/พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับการส่งเสริม/พัฒนาในวิถชี วี ติ /กิจวัตร กลุม่ สาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรมเเละอื่นๆ (ต่อ)
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๑
ข้อ ๑
ข้อ ๑
ข้อ ๑
ข้อ ๒, ข้อ ๕
ข้อ๑

ข้อ๑
ข้อ ๒
ข้อ๑
ข้อ ๔

ข้อ ๑
ข้อ ๑

ข้อ ๑,๘
ข้อ๑
ข้อ ๕
ข้อ ๘

ข้อ ๗
ข้อ ๔
ข้อ ๕
ข้อ ๒

ข้อ ๖
ข้อ ๘

จุดเน้นโรงเรียนสุจริต

ข้อ ๑
ข้อ ๓

คุณธรรมพื้นฐาน

หมายเหตุ : ระดับชั้นที่สูงขึ้น ต้องมีการพัฒนาผ่านคุณลักษณะในแต่ละระดับมาก่อน

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๑
๒. ซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิง่ ทีด่ งี ามเพือ่ ส่วนรวม ข้อ ๒ (๒.๑,๒.๒)
ข้อ ๖ (๖.๑,๖.๒)
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ข้อ ๘ (๘.๑,๘.๒)
๔. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ข้อ ๔ (๔.๑,๔.๒)
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ข้อ ๗ (๗.๑,๗.๒)
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ข้อ ๑ (๑.๓)
ข้อ ๒ (๒.๑,๒.๒)
ข้อ ๕ (๕.๑,)
ข้อ ๘ (๘.๑)
๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ข้อ ๑ (๑.๑,๑.๒,๑.๔)
ประมุขที่ถูกต้อง
ข้อ ๓ (๓.๑)
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ข้อ ๓ (๓.๑)
ข้อ ๗ (๗.๑)
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำ�รัสของพระบาท ข้อ ๑ (๑.๓)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อ ๕ (๕.๑)
๑๐. รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ๕ (๕.๑,๕.๒)
ตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออม
ไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็นมีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำ�หน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอดมแพ้ต่ออำ�นาจ ข้อ ๑ (๑.๓)
ฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา
๑๒. คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ข้อ ๘ (๘.๒)
ผลประโยชน์ของตนเอง

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ม.๔-๖

ป.๔-๖

ม.๔-๖

ม.๑-๓

ป.๑-๓

ม.๑-๓

ป.๑-๓
ป.๔-๖
ม.๑-๓
ม.๔-๖

ป.๑-๓
ป.๔-๖

ระดับชั้นที่เน้น

ตารางที่ ๒ แสดงความเชื่อมโยงของสาระในค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการกับสาระในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน จุดเน้น
โรงเรียนสุจริตและระดับชั้นที่เน้นของค่านิยมหลักแต่ละข้อ
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๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ค่านิยม

๑. แสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๒. อธิบายความหมายของเพลง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่างถูกต้อง
๓. เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำ�คัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. บอก อธิบาย สะท้อนความรู้สึกต่อพระราชกรณียกิจ
๕. เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
๖. น้อมนำ�หลักการ แนวคิดตามพระราชดำ�รัสมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวติ
๗. น้อมนำ�หลักการ แนวคิดตามพระราชดำ�รัสพระราชกรณียกิจไปปฏิบัติ
ในครอบครัว ในชุมชน
๘. แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ฯลฯ
๑. อธิบายความหมายและความสำ�คัญของหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
๓. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
๔. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
ฯลฯ

๑.๒ เข้าใจ เลื่อมใส หลักศาสนาที่ตนนับถือ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๑.๑ การสำ�นึกและภูมิใจในความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

ตารางที่ ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่
ดีงามเพื่อส่วนรวม

ค่านิยม

๒.๒ แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
และส่วนรวมด้วยทรัพย์สินกำ�ลังกายคำ�พูด
และความคิดโดยไม่หวังผลตอบแทน

๒.๑ พูดความจริงปฏิบัติตามคำ�พูดของ
ตนเองตรงไปตรงมาไม่คดโกง

๑.๓ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด
๑. แสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๒. อธิบายความหมายของเพลง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่างถูกต้อง
๓. เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำ�คัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. บอก อธิบาย สะท้อนความรู้สึกต่อพระราชกรณียกิจ
๕. เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
๖. น้อมนำ�หลักการ แนวคิดตามพระราชดำ�รัสมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวติ
๗. น้อมนำ�หลักการ แนวคิดตามพระราชดำ�รัสพระราชกรณียกิจไปปฏิบัติ
ในครอบครัวในชุมชน
๘. แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ฯลฯ
๑. พูดความจริง
๒. ปฏิบัติตามคำ�สัญญา
๓. ไม่นำ�สิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
๔. ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ฯลฯ
๑. แบ่งปันทรัพย์สิ่งของให้ผู้อื่น
๒. ช่วยเหลืองานของห้องเรียน
๓. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยทรัพย์สินกำ�ลังกายกำ�ลังใจและสติปัญญา
๔. อาสาทำ�งานให้ผู้อื่นและส่วนรวมตามกำ�ลังและความสามารถของตน
๕. ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองและครูทำ�งาน
๖. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อแก้ปัญหาให้แก่โรงเรียนชุมนุม
และสังคม
ฯลฯ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

ตารางที่ ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ต่อ)
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๑. เมื่อประสบปัญหาหรือความยากลำ�บากในการเรียนหรือการทำ�งานใดๆ
ก็ไม่ท้อถอยไม่ยกเลิกกลางคันยังคงดำ�เนินต่อไปจนสำ�เร็จ
๒. สามารถอ่านหนังสือทำ�งานทำ�กิจกรรมต่างๆได้เป็นเวลานานๆ
๓. ปฏิเสธคำ�ชักชวนที่ไม่ถูกต้อง
๔. เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ทำ�ให้เกิดอารมณ์ต่างๆเช่นโกรธโมโหเสียใจ
น้อยใจเศร้าใจ ฯลฯ ก็สามารถระงับอารมณ์ได้ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม
ฯลฯ
๑. มีความมุ่งมั่นในการทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ฯลฯ

๒.๓ ไม่ท้อถอยใส่ใจจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ได้เป็น
เวลานานยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและควบคุม
การแสดงออกทางกายวาจาและอารมณ์
เมื่อประสบกับความยากลำ�บาก

๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายาม

๔. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม

๑. สนใจ ตั้งใจเรียน
๒. ซักถามเมื่อเกิดความสงสัยจนเข้าใจกระจ่าง
๓. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕. กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
๖. แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีต่างๆ
ฯลฯ
๔.๒ แสวงหาความรูท้ งั้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ๑. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมจากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ ในโรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิน่
๒. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้
อ่านหนังสือ ข่าว เป็นต้น
ฯลฯ

๓.๑ รูบ้ ญุ คุณและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผปู้ กครอง ๑. บอกอธิบายความสำ�คัญความดีของพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์
และครูอาจารย์
๒. ปฏิบัติตามคำ�สั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์
๓. แสดงความรักความเคารพต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์
๔. เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์
๕. รักษาชื่อเสียงของตนเองพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และวงษ์ตระกูล
ฯลฯ

๒.๔ มีแนวคิดหลักการในการปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

ตัวชี้วัด

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

ค่านิยม

ตารางที่ ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ต่อ)
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๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ค่านิยม

๕.๔ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืน
คงอยู่ต่อไป

๕.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

๕.๒ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

๕.๑ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทย
ด้วยความภาคภูมิใจ

ตัวชี้วัด

๑. แสดงมารยาทงดงามแบบไทย เช่น การไหว้การกราบพระกราบผู้ใหญ่
การสนทนากับบุคคลระดับต่างๆการพูดจาไพเราะ การรับ-ส่งของ
แก่พระภิกษุการยิ้มแบบไทย การยืน เดินนั่ง นอน เป็นต้น
๒. มารยาทในการรับประทานอาหาร
๓. มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ความเกรงใจ)
๔. แต่งกายแบบไทยอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
๕. ใช้ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร
๖. การร่วมแรงช่วยเหลืองานผู้อื่น (การลงแขก)
ฯลฯ
๑. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีทอ้ งถิน่ และกิจกรรม
ทางศาสนา
ฯลฯ
๑. แต่งกายแบบไทยในชีวิตประจำ�วันอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
๒. ใช้ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ
๓. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
๔. เป็นผู้นำ�และดำ�เนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
ฯลฯ
๕.๔.๑ ร่วมกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
๕.๔.๒ เป็นผู้นำ�และดำ�เนินกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
ฯลฯ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

ตารางที่ ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ต่อ)
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๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ค่านิยม

๑. ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี
๒. ตักเตือนผู้อื่นเมื่อเห็นว่าจะมีอันตรายหรือทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ฯลฯ
๖.๔ รู้จักให้และแบ่งปันแก่ผู้อื่น
๑. แบ่งปันทรัพย์ สิ่งของให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ
๒. ให้ของฝาก ของขวัญ ของที่ระลึก แก่ผู้อื่นตามโอกาสอันควร
ฯลฯ
๗.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
๑. ใช้สทิ ธิและหน้าทีใ่ นการเลือกตัง้ ตัวแทน หรือหัวหน้าห้องหรือสภานักเรียน
ของตน เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นภายใต้ การเลือกตั้งผู้แทนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ระเบียบและกฎหมาย
๒. ใช้สิทธิ์ในการรับบริการทางการศึกษา การรักษาพยาบาล
๓. เคารพสิทธิ และหน้าที่ของผู้อื่น
ฯลฯ

๖.๓ ปรารถนาดี มีความจริงใจต่อผู้อื่น

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง คำ�สัญญา

๖.๒ รักษาคำ�พูด

ฯลฯ

๑. ไม่ทำ�ร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ
๒. ไม่น�ำ ทรัพย์สงิ่ ของหรือผลงานของผูอ้ นื่ มาเป็นของตนโดยไม่ได้รบั อนุญาต
๓. ให้เกียรติ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือละเมิดร่างกายผู้อื่น
๔. ไม่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดให้ร้ายผู้อื่น
๕. ประกอบกิจการต่างๆ และใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท
ฯลฯ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

๖.๑ ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติที่ดีงาม

ตัวชี้วัด

ตารางที่ ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ต่อ)
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๖.๔ รู้จักให้และแบ่งปันแก่ผู้อื่น

๘.๓ เคารพผู้ใหญ่

๘.๒ เคารพกฎหมาย

๘.๑ มีระเบียบวินัย

ตัวชี้วัด

๑๐.รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็น
มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำ�หน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

๑๐.๑ มีความพอประมาณ มีเหตุผล

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติตามพระราชดำ�รัส ๙.๑ ดำ�เนินชีวิตอย่างมีสติ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่

ค่านิยม

๑. แสดงกิริยา ไหว้ กราบ สนทนา ใช้คำ�พูดที่สุภาพถูกต้องเหมาะสมกับวัย
๒. รับฟังคำ�ตักเตือน คำ�สอน คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ
๑. แบ่งปันทรัพย์ สิ่งของให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ
๒. ให้ของฝาก ของขวัญ ของที่ระลึก แก่ผู้อื่นตามโอกาสอันควร
ฯลฯ
๑. วางแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ
เหมาะสมกับวัย
๒. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเรียน การคบเพื่อน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
การทำ�งานอย่างมีสติ คิดรอบคอบไม่ประมาทเหมาะสมกับวัย
ฯลฯ
๑. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และดำ�เนินชีวิตอย่างมีเหตุผลเหมาะสมฐานะ
ไม่มากไม่น้อย
ฯลฯ

๑. ปฏิบตั ติ นตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น สังคม
๒. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ฯลฯ
๑. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ฯลฯ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

ตารางที่ ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ต่อ)
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๑๒.คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

๑๑.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ
ไม่ยอมแพ้ต่ออำ�นาจฝ่ายต่ำ�หรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก
ของศาสนา

ค่านิยม

๑๒.๑ ปฏิบัติตนที่เป็นผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประเทศชาติ

๑๑.๓ มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป

๑๑.๒ มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง

๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้
สมบูรณ์แข็งแรง

๑๐.๓ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ
มีการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร

๑๐.๒ ประหยัด อดออม

ตัวชี้วัด

๑. ยอมสละเวลา ความสุขส่วนตัวมาช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูทำ�งาน
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๓. ยอมสละเวลา ความสุขส่วนตัว ทรัพย์ สิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ฯลฯ

๑. ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได้อย่างเหมาะสม
๒. สามารถเอาชนะกิเลสคือความโลภ โกรธ หลง ได้
ฯลฯ
๑. เกรงกลัวต่อการกระทำ�ผิดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๒. ละอายต่อการกระทำ�ผิดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ฯลฯ

๑. วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
๒. มีวินัยในการใช้จ่ายและบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
๓. มีการออมเงิน
ฯลฯ
๑. ใช้นํ้า ไฟฟ้า แก๊ส นํ้ามัน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
๒.มีการทำ�ให้นาํ้ ไฟฟ้า แก๊ส นํ้ามัน สิ่งของ เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีม่ อี ยู่เดิมมีคุณค่า
หรือราคามากขึ้น
ฯลฯ
๑. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
๒. พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ
๓. ออกกำ�ลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
ฯลฯ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

ตารางที่ ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ต่อ)
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นิยาม

๑.มีความรักชาติ ความภาคภูมใิ จ
ศาสนา
ความเป็นไทย
พระมหากษัตริย์ และสำ�นึก
ในคุณของ
แผ่นดิน
หลักศาสนา
ที่ตนนับถือ
และซาบซึ้ง
ในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระ
มหากษัตริย์

ค่านิยม

๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติ
ได้ถูกต้อง
๑.๑.๒ บอกอธิบาย
ความหมายของสัญลักษณ์
ของชาติ
๑.๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงความรักชาติ
๑.๑.๔ แสดงความสามัคคี
ปรองดองในการอยูร่ ว่ มกัน
ของคนในชาติ
๑.๑.๕ บอกอธิบาย
แสดงศิลปะดนตรี กีฬาไทย
๑.๑.๖ เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี กีฬาไทย
๑.๑.๗ บอกอธิบาย
ความเป็นมา และสะท้อน
ความรูเ้ กีย่ วกับสถาปัตยกรรมไทย

พฤติกรรม
ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผลและ
ประเมินผล
เช่น ศิลปะ
สังคม
ภาษาไทย

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
เช่น ดนตรีไทย
- จุดประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษา
ข้อมูลโดย
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการ
เป็นแบบ
อย่างที่ดีเกี่ยว
กับความรัก
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- น้อมนำ�เอา
พระราชดำ�รัส
ไปประพฤติ
ปฏิบัติ
- นักเรียน
แต่งกายตาม
วัฒนธรรม
ประเพณี

ประจำ�วัน
ศึ ก ษาข้ อ มู ล
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนพัฒนา
- โครงการ
เกี่ยวกับ
ความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
เช่น โครงการ
วันสำ�คัญต่างๆ
โครงการ
เกี่ยวกับ
ศิลปะ ดนตรี
กีฬาไทย
ฯลฯ

โครงการ
มีมุมเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ฯลฯ

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วัฒนธรรม
องค์กร
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- การจัดการคน
- เงิน
- วัสดุ
- ชุมชน
ประสานจราจร
- มีระบบ
นิเทศภายใน

บริหาร
จัดการ

ผู้ปกครอง
ดูแล
พฤติกรรม
นักเรียนและ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง
- น้อมนำ�เอา
พระราชดำ�รัส
ไปประพฤติ
ปฏิบัติ

ผู้ปกครอง

ตารางที่ ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการนำ�ไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ

96
แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๑.มีความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(ต่อ)

ค่านิยม

นิยาม

๑.๑.๘ แต่งกายตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น
๑.๑.๙ ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง
๑.๑.๑๐ อธิบาย
สะท้อนความรู้สึก
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของ
ชาติไทยและ
บรรพบุรุษของไทย
ฯลฯ
๑.๒.๑ อธิบาย
ความหมายและ
ความสำ�คัญของ
หลักธรรมตามศาสนา
ที่ตนนับถือ
๑.๒.๒ เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
๑.๒.๓ ปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๒.๔ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ศาสนิกชน
ฯลฯ

พฤติกรรม

กิจกรรม
การเรียนรู้

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ประจำ�วัน

โครงการ

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม

บริหาร
จัดการ
ผู้ปกครอง

ตารางที่ ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการนำ�ไปสูก่ ารจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพือ่ การนิเทศ (ต่อ)
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๑.มีความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(ต่อ)

ค่านิยม

นิยาม

๑.๓.๑ แสดงความเคารพ
เมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งเพลง
สรรเสริญพระบารมี
๑.๓.๒ อธิบายความหมาย
ของเพลง และร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี
ได้อย่างถูกต้อง
๑.๓.๓ เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสำ�คัญที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๓.๔ บอก อธิบาย
สะท้อนความรู้สึก
ต่อพระราชกรณียกิจ
๑.๓.๕ เข้าร่วมกิจกรรม
และมีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๑.๓.๖ น้อมนำ�หลักการ
แนวคิดตามพระราชดำ�รัส
มาเป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินชีวิต
๑.๓.๗ น้อมนำ�หลักการ
แนวคิ ด ตามพระราช
ดำ�รัสพระราชกรณียกิจ
ไปปฏิบัติในครอบครัว
ในชุมชน
๑.๓.๘ แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ฯลฯ

พฤติกรรม

กิจกรรม
การเรียนรู้

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ประจำ�วัน

โครงการ

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม

บริหาร
จัดการ
ผู้ปกครอง

ตารางที่ ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการนำ�ไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ
98
แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

นิยาม

การประพฤติ
ตรงตามจริง
ทัง้ กาย วาจา ใจ
ให้การช่วยเหลือ
ผู้อื่น และสังคม
ยอมรั บ สภาพ
ความยากลำ�บาก
มีแนวคิด
หลักการใน
การปฏิบัติสิ่งที่
ดีงามเพื่อ
ส่วนรวม

ค่านิยม

๒. ซื่อสัตย์
เสียสละ อดทน
มีอุดมการณ์
ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม

๒.๒.๑ แบ่งปันทรัพย์
สิ่งของให้ผู้อื่น
๒.๒.๒ ช่วยเหลืองาน
ของห้องเรียน
๒.๒.๓ ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยทรัพย์สินกำ�ลังกาย
กำ�ลังใจและสติปัญญา
๒.๒.๔ อาสาทำ�งาน
ให้ผู้อื่นและส่วนรวม
ตามกำ�ลังและ
ความสามารถของตน
๒.๒.๕ ช่วยพ่อแม่
ผูป้ กครองและครูท�ำ งาน

๒.๑.๑ พูดความจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตาม
คำ�สัญญา
๒.๑.๓ ไม่นำ�สิ่งของ
หรือผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง
๒.๑.๔ ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ฯลฯ

พฤติกรรม
ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผล
และประเมินผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
เช่น จิตอาสา
- กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณ
ประโยชน์

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
โดยการสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรือ่ งการเป็น
แบบอย่างที่ดี
เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติ
การแผนพัฒนา
- โครงการ
เกี่ยวกับ
เสียสละ อดทน
มีอุดมการณ์
ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม
เช่น ครงการ
ของหายได้คืน
ฯลฯ

โครงการ
- ไม่มีของหาย
- ทรัพย์สิน
ส่วนรวม
ไม่เสียหาย
- ลดความ
ขัดแย้ง
ในองค์กร

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วัฒนธรรม
องค์กร
- ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน

บริหาร
จัดการ
- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นักเรียนและ
ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง
เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์
เสียสละ อดทน
- ไม่ซื้อสิทธิ์
ขายเสียง

ผู้ปกครอง
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๒. ซื่อสัตย์
เสียสละ อดทน
มีอุดมการณ์
ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม
(ต่อ)

ค่านิยม

นิยาม

๒.๔.๑ มีความมุ่งมั่นใน
การทำ�สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
ฯลฯ

๒.๓.๑ เมือ่ ประสบปัญหา
หรือความยากลำ�บาก
ในการเรียนหรือการ
ทำ�งานใดๆ ก็ไม่ท้อถอย
ไม่ยกเลิกกลางคันยังคง
ดำ�เนินต่อไปจนสำ�เร็จ
๒.๓.๒ สามารถอ่าน
หนังสือทำ�งานทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ได้เป็นเวลานานๆ
๒.๓.๓ ปฏิเสธคำ�ชักชวน
ที่ไม่ถูกต้อง
๒.๓.๔ เมื่อประสบกับ
เหตุการณ์ที่ทำ�ให้เกิด
อารมณ์ต่างๆ เช่น
โกรธโมโหเสียใจน้อยใจ
เศร้าใจ ฯลฯ ก็สามารถ
ระงับอารมณ์ได้ไม่แสดง
กิริยาที่ไม่เหมาะสม
ฯลฯ

๒.๒.๖ เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์หรือ
เพื่อแก้ปัญหาให้แก่
โรงเรียนชุมนุมและสังคม
ฯลฯ

พฤติกรรม

กิจกรรม
การเรียนรู้

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ประจำ�วัน

โครงการ

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม

บริหาร
จัดการ
ผู้ปกครอง
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๓. กตัญญูต่อ การรู้จักบุญคุณ
พ่อแม่ ผูป้ กครอง และตอบแทนบุญ
ครูบาอาจารย์ คุณของพ่อแม่
ผู้ปกครอง
และครูอาจารย์

ค่านิยม

๓.๑.๑ บอก อธิบาย
ความสำ�คัญ ความดี
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครู อาจารย์
๓.๑.๒ ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่
สอนของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ครูอาจารย์
๓.๑.๓ แสดงความรัก
ความเคารพต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
๓.๑.๔ เอาใจใส่ ดูแล
ช่วยเหลือ พ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
๓.๑.๕ รักษาชื่อเสียง
ของตนเอง พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์
และวงศ์ตระกูล
ฯลฯ

พฤติกรรม
ศึกษา
หน่วยการเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผล
และประเมินผล
เช่น ศิลปะ
สังคม
ภาษาไทย

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
- ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
เช่น ดนตรีไทย
- ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน
- จุดประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
โดยการสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการ
เป็นแบบอย่าง
ทีด่ เี กีย่ วกับ
ความกตัญญู
ต่อพ่อแม่ ผู้
ปกครอง ครู
อาจารย์
- ปฏิบัติตาม
คำ�สั่งสอน
ของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
- การปฏิบัติ
ตามคำ�สั่ง
ที่ถูกต้อง
เหมาะสม
ด้วยความเต็มใจ
- มีจิตอาสา
ช่วยเหลือ
พ่อแม่
ผู้ปกครอง
ครู อาจารย์

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติ
การ
แผนพัฒนา
- โครงการ
เกี่ยวกับความ
กตัญญูต่อพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง
ครูอาจารย์
เช่น โครงการ
วันสำ�คัญ
ต่างๆฯลฯ
- กล่าว
สุนทรพจน์
ความกตัญญู

โครงการ
มีมุมเกี่ยวกับ
ความกตัญญู
ต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์
- ป้ายนิเทศ
- คลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับความ
กตัญญู

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วัฒนธรรม
องค์กร
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- มีระบบ
นิเทศภายใน

บริหาร
จัดการ

- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นั ก เรี ย นและ
ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง

ผู้ปกครอง
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ความตั้งใจ
เพียรพยายาม
ในการศึกษา
เล่าเรียน
โดยแสวงหา
ความรู้
ทั้งในและ
นอกโรงเรียน

ค่านิยม

๔. ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษา
เล่าเรียน
ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

ระดับมัธยมศึกษา

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ในโรงเรียน/ชุมชน/
ท้องถิ่น
๔.๒.๒ สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เช่นอินเทอร์เน็ต
สอบถามผูร้ ู้ อ่านหนังสือ
ข่าว เป็นต้น
ฯลฯ

๔.๑.๑ สนใจ ตัง้ ใจเรียน
๔.๑.๒ ซักถามเมื่อเกิด
ความสงสั ย จนเข้ า ใจ
กระจ่าง
๔.๑.๓ ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ
๔.๑.๔ ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๔.๑.๕ กระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
๔.๑.๖ แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีต่างๆ
ฯลฯ

พฤติกรรม
ศึกษา
หน่วยการ
เรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผล
และประเมิน
ผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
เช่น ดนตรีไทย
- ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน
จุดประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
โดยการสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการ
เป็นแบบอย่าง
ที่ดีเกี่ยวกับ
ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษาเล่า
เรียน ทั้งทาง
ตรงและทาง
อ้อม

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนพัฒนา
- โครงการ
เกี่ยวกับ
ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษา
เล่าเรียน
ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

โครงการ
จัดแหล่ง
เรียนรู้
ในโรงเรียน
เช่น ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ฯลฯ
- แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
โรงเรียน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
มีทำ�เนียบ
แหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน
นอกโรงเรียน

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วัฒนธรรม
องค์กร
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- มีระบบ
นิเทศภายใน

บริหาร
จัดการ
- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นักเรียน
และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง

ผู้ปกครอง
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การเห็นคุณค่า
และความสำ�คัญ
มีความภาคภูมใิ จ
อนุรกั ษ์ สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ประเพณี ไ ทย
อันดีงาม

ค่านิยม

๕. รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
อันงดงาม

๕.๑.๑ แสดงมารยาท
งดงามแบบไทย เช่น
การไหว้ การกราบพระ
กราบผูใ้ หญ่ การสนทนา
กับบุคคลระดับต่างๆ การ
พูดจาไพเราะ
การรับ-ส่งของแก่
พระภิกษุ การยิ้มแบบ
ไทย การยืน เดิน
นั่งนอน เป็นต้น
๕.๑.๒ มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
๕.๑.๓ มารยาทในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
(ความเกรงใจ)
๕.๑.๔ แต่งกายแบบไทย
อย่างเหมาะสม
ตามกาลเทศะ
๕.๑.๕ ใช้ภาษาไทย
และภาษาท้องถิ่น
ในการสื่อสาร
๕.๑.๖ การร่วมแรง
ช่วยเหลืองานผู้อื่น
(การลงแขก)
ฯลฯ

พฤติกรรม
ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผล
และประเมินผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
- ลูกเสือ เนตร
นารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
- ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน
- จุดประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
โดยการสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่อง
การรักษา
วัฒนธรรม
ประเพณี
อันงดงาม
เช่น การไหว้
การกราบพระ
กราบผู้ใหญ่
การสนทนากับ
บุคคลระดับ
ต่างๆ การพูดจา
ไพเราะ
การรับ-ส่ง
ของแก่พระภิกษุ
การยิม้ แบบไทย
การยืน เดิน นัง่
นอน เป็นต้น

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนพัฒนา
- โครงการ
เกีย่ วกับอนุรกั ษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ฯลฯ

โครงการ
มีมุมอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
- แหล่งเรียนรู้
ที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วัฒนธรรม
องค์กร
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- มีระบบ
นิเทศภายใน

บริหาร
จัดการ

- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นั ก เรี ย นและ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง

ผู้ปกครอง
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๕. รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
อันงดงาม
(ต่อ)

ค่านิยม

นิยาม

๕.๔.๑ ร่วมกิจกรรม
สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
๕.๔.๒ เป็นผู้นำ�และ
ดำ�เนินกิจกรรมสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ฯลฯ

๕.๓.๑ แต่งกายแบบไทย
ในชีวิตประจำ�วัน
อย่างเหมาะสม
ตามกาลเทศะ
๕.๓.๒ ใช้ภาษาไทย และ
ภาษาท้องถิ่นในการ
สือ่ สารในชีวติ ประจำ�วัน
อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ
๕.๓.๓ ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
๕.๓.๔ เป็นผู้นำ�และ
ดำ�เนินกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ฯลฯ

๕.๒.๑ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ประเพณี
ท้องถิ่นและกิจกรรม
ทางศาสนา
ฯลฯ

พฤติกรรม

กิจกรรม
การเรียนรู้

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ประจำ�วัน

โครงการ

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม

บริหาร
จัดการ
ผู้ปกครอง
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นิยาม

การปฏิ บั ติ ต น
ตามข้อปฏิบัติ
ที่ดีงามรักษา
คำ�พูด
ปรารถนาดี
มี ค วามจริ ง ใจ
รู้จักการให้
และแบ่งปันผูอ้ นื่

ค่านิยม

๖. มีศีลธรรม
รักษา
ความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน

๖.๔.๑ แบ่งปันทรัพย์
สิ่งของให้แก่ผู้ที่มี
ความต้องการ
๖.๔.๒ ให้ของฝาก
ของขวัญ ของที่ระลึก
แก่ผอู้ นื่ ตามโอกาสอันควร
ฯลฯ

๖.๓.๑ ให้คำ�แนะนำ�แก่
ผูอ้ นื่ ด้วยความปรารถนาดี
๖.๓.๒ ตักเตือนผู้อื่น
เมือ่ เห็นว่าจะมีอนั ตราย
หรือทำ� ในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ฯลฯ

๖.๒.๑ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง คำ�สัญญา ฯลฯ

๖.๑.๑ ไม่ทำ�ร้ายหรือ
เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ
๖.๑.๒ ไม่น�ำ ทรัพย์สงิ่ ของ
หรือผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน โดยไม่ได้
รับอนุญาต
๖.๑.๓ ให้เกียรติ ไม่ลว่ ง
ละเมิดทางเพศ หรือ
ละเมิดร่างกายผู้อื่น
๖.๑.๔ ไม่พูดเท็จ
พูดส่อเสียด พูดให้รา้ ยผูอ้ นื่
๖.๑.๕ ประกอบกิจการ
ต่างๆ และใช้ชีวิต
อย่างมีสติไม่ประมาท ฯลฯ

พฤติกรรม

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
เช่น จิตอาสา
- กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณ
ประโยชน์

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษา
หน่วยการเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
-การวัดผล
และประเมินผล

ศึ ก ษาข้ อ มู ล
โดยการสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรือ่ งการเป็น
แบบอย่าง
ที่ดีเกี่ยวกับ
การมีศีลธรรม
รักษาความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน
- เผยแพร่
ความรู้ให้กับ
คนอื่น ฯลฯ
- ใช้ปิยวาจา
- มีความเป็น
สุภาพชน

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนพัฒนา
- โครงการ
เกี่ยวกับ
การมีศีลธรรม
รักษาความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน
- ป้องกัน
ความขัดแย้ง

โครงการ
- ไม่มีของหาย
- ทรัพย์สิน
ส่วนรวมไม่
เสียหาย
- ลดความ
ขัดแย้ง
ในองค์กร
- ลานธรรมะ
ห้องจริยธรรม
ห้องปฏิบัติ
ศาสนกิจ

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วัฒนธรรม
องค์กร
- ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน

บริหาร
จัดการ
- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นั ก เรี ย นและ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง
เกี่ยวกับ
การมีศีลธรรม
รักษา
ความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน

ผู้ปกครอง
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นิยาม

การแสดงถึง
การมีความรู้
ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่และสิทธิ
ของตนเอง
เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น ภายใต้
การปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ค่านิยม

๗. เข้าใจ
เรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต้อง

ระดับมัธยมศึกษา

๗.๑.๑ ใช้สทิ ธิและหน้าที่
ในการเลือกตั้งตัวแทน
หรือ หัวหน้าห้อง หรือ
สภานักเรียน การเลือก
ตั้งผู้แทนในระดับท้อง
ถิ่นและระดับประเทศ
๗.๑.๒ ใช้สทิ ธิใ์ นการรับ
บริการทางการศึกษา การ
รักษาพยาบาล
๗.๑.๓ เคารพสิทธิ และ
หน้าที่ของผู้อื่น
๗.๒.๑ ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของห้องเรียน
โรงเรียน และตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ
ของสังคม
๗.๒.๒ ประนีประนอม
ในการทำ�งาน และการแก้
ปัญหาในกลุม่ ห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
๗.๒.๓ ร่วมมือในการ
ทำ�งานของกลุม่ ห้องเรียน
โรงเรียนชุมชน และองค์กร
อื่นของสังคม
๗.๒.๔ ใช้เหตุผลในการ
แสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน และการ
โต้แย้งในกรณีต่างๆ
๗.๒.๕ รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ นื่ ทัง้ ทีเ่ ห็น
ด้วยและเห็นต่าง
ฯลฯ

พฤติกรรม
ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผล
และประเมินผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
- กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณ
ประโยชน์

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
โดยการสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรือ่ งการเป็น
แบบอย่างที่ดี
- เผยแพร่
ความรู้ให้กับ
คนอื่น ฯลฯ
- ใช้ปิยวาจา
- มีความเป็น
สุภาพชน

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนพัฒนา
- โครงการ
เข้าใจ เรียนรู้
การเป็น
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต้อง
- ป้องกัน
ความขัดแย้ง

โครงการ
- มีห้อง
ประชาธิปไตย
- มีมุม ป้าย
นิเทศเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
กล่องรับ
ความคิดเห็น
- ข้อตกลง
การใช้
ห้องเรียน
ห้องพิเศษ

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วัฒนธรรม
องค์กร
- บริหารแบบ
มีส่วนร่วม
การจัดการ
เกี่ยวกับ
เงิน คน
งบประมาณ

บริหาร
จัดการ
- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นั ก เรี ย นและ
ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
ให้ครอบครัว

ผู้ปกครอง
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นิยาม

การปฏิ บั ติ ต น
ตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับ
และกฎหมาย
มีความเคารพ
ต่อผู้ใหญ่

ค่านิยม

๘. มีระเบียบวินยั
เคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผูใ้ หญ่

๘.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัวห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น
สังคม
๘.๑.๒ ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
๘.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย
๘.๓.๑ แสดงกิริยา ไหว้
กราบ สนทนา ใช้คำ�พูด
ที่สุภาพถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย
๘.๓.๒ รับฟังคำ�ตักเตือน
คำ�สอน คำ�แนะนำ�
ข้อเสนอแนะ

พฤติกรรม
ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผล
และประเมินผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
- กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
จุดประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
โดยการสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหาร ครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการ
เป็นแบบอย่าง
- พฤติกรรม
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน
- พฤติกรรม
การใช้ชีวิต
ประจำ�วัน
เช่น การนั่งรถ
กลับบ้าน
- การปฏิบัติ
ตามวินยั จราจร
ยิม้ ง่ายไหว้สวย
ฯลฯ

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนพัฒนา
- โครงการ
เกี่ยวกับ
ระเบียบวินัย
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การประเมินผล

โครงการ
ศึกษา
- ป้ายนิเทศ
- มีคำ�ขวัญ
- ป้ายจราจร

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ผู้ปกครอง

ศึกษา
- ผู้ปกครอง
- นโยบาย
ดูแลพฤติกรรม
- วัฒนธรรม นักเรียน
องค์กร
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- การจัดการคน
- เงิน
- วัสดุ
- ชุมชน
ประสาน
จราจร
-มีระบบนิเทศ
ภายใน

บริหาร
จัดการ
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การน้อมนำ�
พระราชดำ�รัส
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นหลักใน
การดำ�เนินชีวิต
ให้มสี ติ รูต้ วั รูค้ ดิ
รู้ทำ�

ค่านิยม

๙. มีสติรู้ตัว
รู้คิด รู้ทำ�
รู้ปฏิบัติ ตาม
พระราชดำ�รัส
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

๙.๑.๑ วางแผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม โดยผ่าน
กระบวนการคิดอย่าง
รอบคอบเหมาะสมกับวัย
๙.๑.๒ ปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับ
การเรียน การคบเพื่อน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคม การทำ�งาน
อย่างมีสติ คิดรอบคอบ
ไม่ประมาทเหมาะสม
กับวัย

พฤติกรรม
ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผลและ
ประเมินผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียนเกี่ยว
กับการ
น้อมนำ�พระ
ราชดำ�รัส
ของพระบาท
สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มายึดถือ
ปฏิบัติ

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
โดยการสังเกต
พฤติกรรมผู้
บริหาร ครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการน้อมนำ�
พระราชดำ�รัส
ของพระบาท
สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มาปฏิบัติจน
แบบอย่าง
และปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรม
เช่น ความ
ขยันหมัน่ เพียร
อุตสาหะ
(จากบทพระ
ราชนิพนธ์
เรื่องพระมหา
ชนก หรือพระ
ราชดำ�รัสเกี่ยว
กับการดำ�รง
ชีวิต เป็นต้น)

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูลแผน
ปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
- โครงการ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พระราชดำ�รัส
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

โครงการ
- มุม หรือป้าย
นิเทศเกี่ยวกับ
พระราชดำ�รัส
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วัฒนธรรม
องค์กร
- บริหาร
จัดการ
โดยน้อมนำ�
พระราชดำ�รัส
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มาปฏิบัติ

บริหาร
จัดการ

- ผู้ปกครอง
ดำ�รงชีวิตตาม
พระราชดำ�รัส
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับ
ความขยัน
หมั่นเพียร
อุตสาหะ หรือ
พระราชดำ�รัส
เกี่ยวกับการ
ดำ�รงชีวิต
เป็นต้น

ผู้ปกครอง

ตารางที่ ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการนำ�ไปสูก่ ารจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพือ่ การนิเทศ (ต่อ)
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การดำ�เนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มี
ความพอประมาณ
มีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีตาม
พระราชดำ�รัส
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ค่านิยม

๑๐. รูจ้ กั ดำ�รงตน
อยู่โดยใช้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
พระราชดำ�รัส
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รู้จักอดออมไว้
ใช้เมือ่ ยามจำ�เป็น
มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่าย
จำ�หน่ายและ
พร้อมทีจ่ ะขยาย
กิจการเมื่อมี
ความพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้ม
กันที่ดี

๑๐.๑.๑ ปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่างๆ และดำ�เนินชีวิต
อย่างมีเหตุผล
เหมาะสมฐานะ
ไม่มากไม่น้อย
๑๐.๒.๑ วางแผน
การใช้จ่ายของตนเอง
และครอบครัว
๑๐.๒.๒ มีวินัยในการ
ใช้จา่ ยและบันทึกรายรับ
รายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว
๑๐.๒.๓ มีการออมเงิน
๑๐.๓.๑ ใช้นํ้า ไฟฟ้า
แก๊ส นํ้ามัน สิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ
อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
๑๐.๓.๒มีการทำ�ให้นํ้า
ไฟฟ้า แก๊ส นาํ้ มัน สิง่ ของ
เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม
มีคณุ ค่า หรือราคามากขึน้

พฤติกรรม

กิจกรรม
พัฒนาฯ
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุมต่างๆ
- จุดประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษา
หน่วยการเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผลและ
ประเมินผล

ศึกษาข้อมูล
โดยการสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรือ่ งการเป็น
แบบอย่างที่ดี
เกี่ยวกับ
- ใช้ทรัพย์สิน
ส่วนตัวและ
ส่วนรวม
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
เช่น ปิดไฟ
ทุกครั้ง ปิดนํ้า
เมื่อเลิกใช้
- บันทึก
ค่าใช้จ่าย
สมุดฝากเงิน

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูลแผน
ปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
- โครงการ
เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
- โครงการ
รีไซเคิล
ฯลฯ

โครงการ
- ธนาคาร
โรงเรียน
- ธนาคารขยะ
- ห้องเรียน
สีเขียว
- สหกรณ์
โรงเรียน
- ร้านค้า
สวัสดิการ
- ป้ายคำ�ขวัญ

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- วัฒนธรรม
องค์กร
- การจัดการคน
- เงิน
- วัสดุ

บริหาร
จัดการ
- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นักเรียน
และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง
- บัญชีครัวเรือน
- ใช้ทรัพย์สิน
ส่วนตัวและ
ส่วนรวม
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า

ผู้ปกครอง
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การปฏิบัติตน
ให้มีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
และมีจิตใจ
ทีเ่ ข้มแข็ง ยึดมัน่
หลักศาสนา
โดยมีความ
ละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป

ค่านิยม

๑๑. มีความ
เข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจ ไม่ยอม
แพ้ต่ออำ�นาจ
ฝ่ายตํ่าหรือ
กิเลส มีความ
ละอายเกรง
กลัวต่อบาป
ตามหลักของ
ศาสนา

ระดับมัธยมศึกษา

๑๑.๑.๑ รับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์
๑๑.๑.๒ พักผ่อนนอน
หลับอย่างเพียงพอ
๑๑.๑.๒ ออกกำ�ลังกาย
อย่างสมํ่าเสมอ
๑๑.๒.๑ ควบคุมอารมณ์
และการแสดงออกของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
๑๑.๒.๒ สามารถเอาชนะ
กิเลสคือความโลภ
โกรธ หลง ได้
๑๑.๓.๑ เกรงกลัว
ต่อการกระทำ�ผิด
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๑๑.๓.๒ ละอายต่อการ
กระทำ�ผิดทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น

พฤติกรรม
ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผล
และประเมินผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
- ชุมนุมต่างๆ
เช่น
- กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
- จุดประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

กิจกรรม
พัฒนาฯ
- มีความ
เข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจทำ�งาน
ได้อย่างมุ่งมั่น
ปฏิบัติงาน
โดยยึดมั่น
ในสิ่งที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนา

ประจำ�วัน

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม

ศึกษาข้อมูล - ป้ายนิเทศ
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนพัฒนา
- To be
number one
- โครงการ
คนเก่ง
หัวใจแกร่ง
ฯลฯ

โครงการ
ศึกษา
- นโยบาย
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- วัฒนธรรม
องค์กร

บริหาร
จัดการ
- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นักเรียนและ
ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง

ผู้ปกครอง
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การปฏิบัติตน
โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
รู้จักเสียสละ
ประโยชน์
ส่วนตน
เพื่อส่วนรวม

ค่านิยม

๑๒. คำ�นึงถึง
ผลประโยชน์
ของส่วนรวม
และของชาติ
มากกว่า
ผลประโยชน์
ของตนเอง

๑๒.๑.๑ ยอมสละเวลา
ความสุขส่วนตัวมาช่วย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ครูทำ�งาน
๑๒.๑.๒ เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
๑๒.๑.๓ ยอมสละเวลา
ความสุขส่วนตัว ทรัพย์
สิ่งของมาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ฯ

พฤติกรรม
ศึกษา
หน่วยการเรียนรู้
- เป้าหมาย
- กิจกรรม
- การวัดผล
และประเมินผล

กิจกรรม
การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- ชุมนุม
ชมรมต่างๆ
- กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
จุดประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

กิจกรรม
พัฒนาฯ
- อาสาสมัคร
- บริการสังคม
ชุมชน
- ทำ�บุญ
บริจาค

ประจำ�วัน
ศึกษาข้อมูลแผน
ปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
- โครงการ
จิตอาสา
- โครงการ
บำ�เพ็ญ
ประโยชน์

โครงการ
- ป้ายนิเทศ
- คำ�ขวัญ
- ทรัพย์สิน
อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์
ไม่ถูกทำ�ลาย

บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อม
ศึกษา
- นโยบาย
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- วัฒนธรรม
องค์กร

บริหาร
จัดการ

- ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นักเรียนและ
ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง
- อาสาสมัคร
- บริการสังคม
ชุมชน
- ทำ�บุญ บริจาค

ผู้ปกครอง
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ความรู้

ระบบนิเวศต่างๆ
ในท้องถิ่นและ
ความสั ม พั น ธ์
ขององค์ประกอบ
ภายในระบบ
นิเวศ

มฐ/ตชว.

ว ๒.๑
ม.๓/๑ สำ�รวจ
ระบบนิเวศต่างๆ
ในท้องถิ่นและ
อธิบาย
ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบ
ภายในระบบ
นิเวศ
ว ๘.๑ม.๓/๑
ว ๘.๑ม.๓/๒
ว ๘.๑ม.๓/๓
ว ๘.๑ม.๓/๔
ว ๘.๑ม.๓/๕
ว ๘.๑ม.๓/๖
ว ๘.๑ม.๓/๘
ว ๘.๑ม.๓/๙

- สำ�รวจระบบ
นิเวศต่างๆ
ในท้องถิ่น
- อธิบาย
ความสัมพันธ์
ของ
องค์ประกอบ
ภายใน
ระบบนิเวศ

ทักษะ
- ทักษะ
การสื่อสาร
- ทักษะ
การแก้ปญั หา
อย่างมีเหตุผล

สมรรถนะ
สำ�คัญ
ข้อ ๔
ใฝ่เรียนรู้
ข้อ ๖
มุ่งมั่น
ในการทำ�งาน

คุณลักษณะ

เป้าหมายการเรียนรู้

ข้อ ๔ ใฝ่หาความรู้
หมัน่ ศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
๔.๒.๑ ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ในโรงเรียน/
ชุมชน/ท้องถิ่น
๔.๒.๒ สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เช่น
อินเทอร์เน็ต
สอบถามผู้รู้
อ่านหนังสือ
ข่าว เป็นต้น

ค่านิยม
ระบบนิเวศ
ประกอบด้วย
สิง่ มีชวี ติ หลายชนิด
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
และสัมพันธ์กัน
ทั้งสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
ซึ่งองค์ประกอบ
ในระบบนิเวศ
ทำ�ให้เกิดความ
สมดุลในธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิต

ความคิดรวบยอด
/สาระสำ�คัญ

- สำ�รวจระบบ
นิเวศต่างๆ
ในท้องถิ่น
- ออกแบบ
ระบบจำ�ลอง
ระบบนิเวศ

ชิ้นงาน/
ภาระงาน

ชั่วโมงที่ ๑-๒
๑.ครูตงั้ คำ�ถามเพือ่ กำ�หนดประเด็น
ในการสำ�รวจระบบนิเวศต่างๆ
ในโรงเรียน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม และร่วมกัน
ทำ�งานกลุ่มวางแผนอย่าง
รอบคอบปฏิบัติกิจกรรม ร่วมกัน
คิดประเด็นการสำ�รวจนิเวศต่างๆ
ในโรงเรียน
๓.นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผน
เตรียมเครื่องมือ / อุปกรณ์
ที่จะใช้สำ�รวจ
๔. นักเรียนทุกกลุ่มออกไป
สำ�รวจและบันทึกข้อมูลวิเคราะห์
และสรุปผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับค่านิยม

ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทยข้อ ๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
เเละข้อ ๙ มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำ�รัสฯ (๒ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ว ๒.๑		 เข้าใจสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับสิง่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ในระบบนิเวศ
				 มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว ๒.๑ม.๓/๑ สำ�รวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น และอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ

เครื่องมือนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษา
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ความรู้

ทักษะ

 มีรายการการสำ�รวจครบถ้วนตามประเด็นที่วางแผน
 มีรายการการสำ�รวจไม่ครบถ้วนตามประเด็นทีว่ างแผน
 ระบบนิเวศจำ�ลองถูกต้องและสัมพันธ์กนั อย่างมีเหตุผล
 ระบบนิเวศจำ�ลองไม่ถูกต้อง หรือไม่สัมพันธ์กัน

ประเด็นการวัดผลและประเมินผล

มฐ/ตชว.

คุณลักษณะ
ข้อ ๙. มีสติรู้ตัว
รู้คิดรู้ทำ� รู้ปฏิบัติ
ตามพระราชดำ�รัสฯ
๙.๑.๑ วางแผน
ปฏิบตั งิ าน กิจกรรม
โดยผ่านกระบวน
การคิด
อย่างรอบคอบ
เหมาะสมกับวัย

ค่านิยม

ข้อ ๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- การสืบค้นความรู้
 ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลมากกว่า ๒ รายการ
 ไม่ระบุแหล่งที่มา
- การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น
 มีการเรียบเรียงและจัดกระทำ�ข้อมูลใหม่
 ไม่มีการเรียบเรียงและจัดกระทำ�ข้อมูลใหม่

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�ผล
การวิเคราะห์จากการสำ�รวจ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖. นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติม
เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ระบบนิเวศในโรงเรียนกับท้องถิ่น
๗. จัดกลุ่มใหม่ตามความสมัครใจ
กลุ่มละ ๑๐ คน โดยประมาณ
และใช้กระบวนการทำ�งานกลุ่ม
ออกแบบระบบนิเวศจำ�ลอง

กิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับค่านิยม

ข้อ ๙ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติ
ตามพระราชดำ�รัสฯ
- การวางแผนการทำ�งาน
 มีบันทึกการวางแผนการทำ�งานของกลุ่ม
 ม่มีบันทึกการวางแผนการทำ�งานของกลุ่ม

ความคิดรวบยอด
/สาระสำ�คัญ

ด้านความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับค่าค่านิยม

สมรรถนะ
สำ�คัญ

เป้าหมายการเรียนรู้

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
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- อธิบาย
ประวัติ
ความเป็นมา
ของคณะลูก
เสือแห่งชาติได้
- มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจการ
ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ

- กิจการของ
คณะลูกเสือ
แห่งชาติ
- ประวัติ
ความเป็นมา
ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้

ทักษะ

สมรรถนะ
สำ�คัญ
- เล่าประวัติ - ทักษะ
ความเป็นมา การสื่อสาร
ของคณะลูกเสือ - ทักษะ
แห่งชาติ
ความสามารถ
ได้พอสังเขป ในการคิด
ข้อ ๑
รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
ข้อ ๒
ซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ ๗
รักความเป็นไทย

คุณลักษณะ
ข้อ ๑ มีความ
รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ข้อ๒ซื่อสัตย์
เสียสละ อดทน
มีอุดมการณ์
ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม

ค่านิยม

ความคิดรวบยอด
/สาระสำ�คัญ
พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
ได้สถาปนา
กิจการลูกเสือขึ้น
เมื่อวันที่ ๑
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๕๔
เพื่อให้เด็กๆ
ได้มีโอกาสทำ�
ประโยชน์ให้แก่
บ้านเมือง
การลูกเสือไทย

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
- นำ�เสนอ
ประวัติ
ความเป็นมา
ของคณะ
ลูกเสือ
แห่งชาติได้
- เล่าสรุป
เรื่องสั้น
ที่เป็นคติ
เรื่อง
พันท้ายนรสิงห์

กิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับค่านิยม
ชั่วโมงที่ ๑-๒
๑. การเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติขน้ึ
สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
ดำ�เนินการโดย เวลา ๑๐ นาที
๒. การเล่นเกมหรือร้องเพลง ร้องเพลง
ลูกเสือธีรราช เวลา ๕ นาที
๓. การฝึกอบรมตามหลักสูตร
เรือ่ งกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เวลา ๓๐ นาที
๓.๑ ผูก้ �ำ กับลูกเสือแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และให้ลูกเสือทำ�แบบ
ทดสอบก่อนเรียน หน่วย กิจการ
ลูกเสือ จำ�นวน ๒๐ ข้อ (เวลา ๑๐ นาที)
๓.๒ ผู้กำ�กับลูกเสือนำ�พระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาให้
ลูกเสือชม และอธิบายถึงประวัติ
ความเป็นมาของการกำ�เนิด
ลูกเสือไทย (เวลา ๕ นาที)

การจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย (๒ ชั่วโมง)
ตัวอย่างการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ และคุณลักษณะเป้าหมายของการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย
				 ค่านิยม ข้อ ๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
			
ค่านิยม ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรลูกเสือโลก
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ�ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ
สาระการเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประวัติความเป็นมาของคณะลูกเสือแห่งชาติ
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ทักษะ

คุณลักษณะ

ค่านิยม

ความคิดรวบยอด
/สาระสำ�คัญ
แห่งชาติ
อันประกอบด้วย
ลูกเสือ บังคับ
บัญชาลูกเสือ
ผูต้ รวจการลูกเสือ
กรมการลูกเสือ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
และหน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมกัน
ดำ�เนินกิจการ
ลูกเสือไทย

ชิ้นงาน/
ภาระงาน

กิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับค่านิยม
๓.๓ ผู้กำ�กับลูกเสืออธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และให้ลูกเสือท่อง
๑–๒ เที่ยว และมอบหมายให้ไป
ท่องและมาทดสอบเป็นรายบุคคล
นอกเวลาเรียน (เวลา ๕ นาที)
๓.๔ ผูก้ �ำ กับลูกเสืออธิบายอำ�นาจ
หน้าที่ของ สภาลูกเสือและคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
โดยให้ลกู เสือศึกษาเอกสารประกอบ
การสอน (เวลา ๑๐ นาที)
๓.๕ ลูกเสือไปศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสารประกอบการสอน และ
ทำ�แบบฝึกหัดในเอกสารประกอบ
การสอน
๔.ลูกเสือแต่ละหมู่วางแผนการ
เล่าเรือ่ งสัน้ ทีเ่ ป็นคติ เรือ่ ง พันท้าย
นรสิงห์เวลา ๕ นาที และนำ�เสนอ
๕.การปิดประชุมกอง (นัดหมาย
ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงชาติลงเลิก)
เวลา ๑๐ นาที

ข้อ ๒ ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 เล่าสรุปเรื่องสั้น เรื่อง พันท้ายนรสิงห์สะท้อนถึงความเสียสละเพื่อความถูกต้อง
และเป็นแบบอย่างถึงระบบการบริหารงานปกครอง
 เล่าสรุปเรื่องสั้นไม่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์

ด้านความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับค่าค่านิยม

สมรรถนะ
สำ�คัญ

ข้อ ๑ ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
 นำ�เสนอประวัติความเป็นมาของคณะลูกเสือแห่งชาติได้พร้อมทั้งบอก
ความสอดคล้องกับค่านิยมได้
 นำ�เสนอประวัตคิ วามเป็นมาของคณะลูกเสือแห่งชาติไม่บอกความสอดคล้องกับค่านิยม

ประเด็นการวัดผลและประเมินผล

วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้
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ตัวอย่างการนิเทศการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการด้านการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ค่านิยมข้อที่ ๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
นิยาม			 การปฏิบตั ติ าม ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย มีความเคารพต่อผูใ้ หญ่
ตัวชี้วัด
๑. มีระเบียบวินัย
๒. เคารพกฎหมาย
๓. เคารพผู้ใหญ่
พฤติกรรม
๑. การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว ห้องเรียน
				 โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม
๒. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
๓. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ฯลฯ
๔. แสดงกริยา ไหว้ กราบ สนทนาใช้คำ�พูดที่สุภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับวัย
๕. รับฟังคำ�ตักเตือน คำ�สอน คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะ
วิธีนิเทศ
			 ๑. ศึกษาข้อมูลการดำ�เนินงานระดับโรงเรียนจากแผนปฏิบัติการประจำ�ปีเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมร่วม
กับชุมชน กฎระเบียบข้อตกลงหรือแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกำ�หนดขึ้น จากคู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คูม่ อื นักเรียน คูม่ อื ผูป้ กครอง ฯลฯ เอกสารสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี หรือรายไตรมาส
สัมภาษณ์ สอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ/หรือบุคลากร ผูเ้ กีย่ วข้องเพิม่ เติม ได้แก่ นักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน ชุมชนใกล้โรงเรียน ฯลฯ
			 ๒. สังเกตห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศการเรียนรู้ การจัดสภาพและบรรยากาศ
ในห้องเรียน มุมความรู้ ข้อตกลง คติเตือนใจ ป้ายนิเทศ ที่ส่งเสริมค่านิยม สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
สมุดแบบฝึก การใช้และจัดเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม ในห้องเรียน ฯลฯ
			 ๓. ศึกษาและสังเกตการจัดบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ สิ่งอำ�นวยความสะดวก
การให้บริการและพฤติกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ สนามและเครื่องเล่น การใช้และจัดเก็บเครื่องใช้
ส่วนตัวและส่วนรวม ของนักเรียนและบุคลากร จากร่องรอย สภาพการจัดการและการใช้ รวมถึง
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น การใช้นํ้าอุปโภคบริโภค การใช้กระแสไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร
สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
๔. ศึกษา สังเกต การบริหารจัดการเพื่อป้องปรามการกระทำ�หรือพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม เช่น การแก้ไขพฤติกรรมโดยการสร้างวินัยเชิงบวก การเสริมแรง การสร้างความ
สมานฉันท์ในองค์กร หรือองค์กรกับหน่วยงาน ชุมชน มีร่องรอยหลักฐานการประเมินและพัฒนา
ปรับปรุงการดำ�เนินงานโดยต่อเนื่อง
ระดับมัธยมศึกษา
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๕. ศึกษาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยการสังเกต สัมภาษณ์ ครู นักเรียนและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง คณะบุคลากรผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมทัง้ กระบวนการ สถานทีห่ อ้ งแนะแนว การจัดการกับปัญหาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียน
			 ๖. สังเกต พฤติกรรมที่แสดงออก การพูด การสนทนาที่ถูกกาลเทศะและการแสดง
ความเคารพ ผู้อาวุโสในชีวิตประจำ�วันของนักเรียนและบุคลากร
๗. ผูน้ เิ ทศใช้สอื่ เครือ่ งมือบันทึกข้อค้นพบ ข้อสังเกต ปัญหาอุปสรรคการดำ�เนินงาน
ของห้องเรียน โรงเรียน รวมทั้งสิ่งดีๆ และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม
ตามความเหมาะสม
ข้อควรระวังของผู้นิเทศได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ การตอบคำ�ถามควรอยู่ในกรอบงาน
นิเทศ และไม่ควรให้ความหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาเชิงบริหารได้ หากมีปัญหาหรือความต้องการ
พัฒนางานวิชาการควรนำ�มาปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาวิธีการดำ�เนินการต่อไป

ระดับมัธยมศึกษา
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เครือ่ งมือการนิเทศ ขัน้ ตอนที่ ๕

แบบสรุปผลการสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับโรงเรียน
โรงเรียน........................................................................................
----------------------------------------------วันที.่ ..................เดือน...........................พ.ศ. ...................................................................................
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม........................................................................................................................................
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น..........คน ประกอบด้วย
๑.๑ ฝ่ายบริหาร				
จำ�นวน...................คน
๑.๒ ครูผู้สอน 					
จำ�นวน...................คน
๑.๓ อื่นๆ (โปรดระบุ)			
จำ�นวน...................คน
						
๒. ค่านิยมหลักใดบ้างที่โรงเรียนสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมชัดเจนขึ้นในระดับที่น่าพอใจ
และแต่ละค่านิยมนั้นมีวิธีการ/ปัจจัยความสำ�เร็จอย่างไร
ค่านิยมหลัก

วิธีการ/ปัจจัยความสำ�เร็จ

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...………
๓. ปัญหา/อุปสรรคในการดำ�เนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…
๔. ข้อเสนอแนะในการนิเทศรอบต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…

ระดับมัธยมศึกษา
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แบบสรุปผลการสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา........................................................................................
....................................................................
วันที.่ ..................เดือน...........................พ.ศ. ...................................................................................
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม........................................................................................................................................
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น..........คน ประกอบด้วย
๑.๑ ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา		
จำ�นวน...................คน
๑.๒ ศึกษานิเทศก์ 					
จำ�นวน...................คน
๑.๓ ผู้บริหารโรงเรียน				
จำ�นวน...................คน
๑.๔ ครูผู้สอน 						
จำ�นวน...................คน
๑.๕ อื่นๆ (โปรดระบุ)				
จำ�นวน...................คน
๒. โรงเรียนใดบ้างที่สามารถพัฒนาค่านิยมหลักให้นักเรียนมีพฤติกรรมชัดเจนขึ้นในระดับที่น่าพอใจ
และแต่ละค่านิยมนัน้ มีวธิ กี าร/ปัจจัยความสำ�เร็จอย่างไร (แต่ละโรงเรียนอาจจะพัฒนาได้มากกว่า
๑ ค่านิยม)
โรงเรียน

ค่านิยมหลัก

วิธีการ/ปัจจัยความสำ�เร็จ

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...………
๓. ปัญหา/อุปสรรคในการดำ�เนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…
๔. ข้อเสนอแนะในการนิเทศรอบต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…

ระดับมัธยมศึกษา
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เครื่องมือการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๖

แบบฟอร์มรายงาน
การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ชื่อผลงาน .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ชื่อผู้เสนอผลงาน ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
โรงเรียน / หน่วยงาน .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
สังกัด สพป. / สพม. ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร ......................................................
โทรศัพท์มือถือ ........................................................... e-mail ......................................................
รายละเอียดการนำ�เสนอผลงาน
๑. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ
		 - ระบุเหตุผล ความจำ�เป็น ปัญหา แนวคิด หลักการสำ�คัญในการออกแบบผลงานหรือ
			 นวัตกรรมการสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ที่นำ�เสนอ
๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน
		 - ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินการสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
			 อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา
๓. กระบวนการ หรือขั้นตอนการดำ�เนินงานสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
		 - ระบุกระบวนการ หรือวิธกี ารในการดำ�เนินการ การนำ�ไปใช้ และการพัฒนาผลงานโดยมี
			 ขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๔. ผลการดำ�เนินงาน / ประโยชน์ที่ได้รับ
- ระบุผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน การสร้างค่านิยมหลัก คุณค่าของผลงาน / นวัตกรรม
			 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน / นวัตกรรม
๕. ปัจจัยความสำ�เร็จ
		 - ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้การสร้างค่านิยมหลัก
			 ประสบผลสำ�เร็จตามจุดประสงค์

ระดับมัธยมศึกษา
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๖. บทเรียนที่ได้รับ
		 - ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนวทางในการนำ�		
			 ผลงานไปใช้ หรือพัฒนาต่อ หรือดำ�เนินการให้ประสบความสำ�เร็จมากยิ่งขึ้น
๗. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
- ระบุข้อมูลที่ทำ�ให้เห็นร่องรอย หลักฐาน การเผยแพร่ผลงาน / นวัตกรรม
			 และการยกย่องชมเชย
หมายเหตุ :
๑. ผู้ส่งผลงานเขียนข้อมูลสรุปตามรายการที่พิจารณาให้ครบทั้ง ๗ รายการ โดยมีความยาว
		 ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ เอ ๔ พิมพ์ด้วยตัวอักษร ไทยสารบรรณ ๙ ขนาด ๑๖ พ้อยท์
		 ถ้ามีภาพ ให้เป็นภาพประกอบเนือ้ หาของผลงาน และบรรจุอยูภ่ ายในจำ�นวนหน้าทีก่ �ำ หนด
๒. ส่งผลงานตาม วัน และสถานที่ ตามที่ สพฐ. กำ�หนด

ระดับมัธยมศึกษา

122 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

เกณฑ์การประเมินผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้
คำ�ชี้แจง

เกณฑ์นี้ใช้สำ�หรับการประเมินครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. การประเมินครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ เป็นการปฏิบตั ทิ มี่ งุ่ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สอื่ / แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริม การจัดทำ�โครงการเสริมสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ ๔ ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ ๑ การวิเคราะห์บริบท และกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ด้านที่ ๒ กระบวนการสร้างและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี
		 ด้านที่ ๓ ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี
		 ด้านที่ ๔ การนำ�ไปใช้และขยายผล
๒. คณะกรรมการใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินเอกสารรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี และหลักฐาน
ประกอบเช่น ภาพกิจกรรม นวัตกรรม ผลงานครู ผลงานนักเรียน ฯลฯ และบันทึกผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

ระดับมัธยมศึกษา

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

123

เกณฑ์การประเมินผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้
ที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

สรุปคะแนน
เอกสาร การ คะแนน
รายงาน นำ�เสนอ เฉลี่ย

๑ การวิเคราะห์ บริบท ปัญหา ระดับ ๓ มีการวิเคราะห์บริบท/ปัญหา
และกรอบแนวคิดในการ
ตามสภาพทีเ่ ป็นจริง กำ�หนด
พัฒนา
จุดพัฒนาการสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ให้สอดคล้อง ตรงปัญหา
มีกรอบแนวคิดชัดเจน
นำ�ไปสู่วัตถุประสงค์
เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
ระดับ ๒ มีการวิเคราะห์บริบท
ตรวจสภาพจริง กำ�หนด
จุดพัฒนา ไม่สอดคล้อง
กับปัญหา มีกรอบแนวคิด
ไม่ชดั เจน นำ�ไปสูว่ ตั ถุประสงค์
ได้บางส่วน
ระดับ ๑ มีการวิเคราะห์บริบท
ไม่ชดั เจน ไม่มขี อ้ มูลอ้างอิง
มีกรอบแนวคิด
ไม่เชื่อมโยงสู่วัตถุประสงค์
๒ กระบวนการสร้างและ
พัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี

ระดับ ๓ มีการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ / กระบวนการ
มีการวัดประเมินผล
และนำ�ผลการจัดการเรียนรู้
ในการสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ มาใช้
พัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง
ระดับ ๒ มีการจัดการเรียนรู้
วัดประเมินผล การสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ อย่างต่อเนือ่ ง
ระดับ ๑ มีการวัดการเรียนรู้ แต่ไม่มี
การวัดประเมินผล และ
นำ�ผลการประเมินมาใช้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระดับมัธยมศึกษา

124 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ที่

รายการประเมิน

๓ ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี

ระดับคุณภาพ

ระดับ ๓ ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้
จัดกิจกรรมต่างๆ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนร้อยละ ๙๐
ขึน้ ไป ให้มคี า่ นิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
ระดับ ๒ ผลการจัดการเรียนรู้ /
จัดกิจกรรมต่างๆ
สามารถพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้มี
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
ระดับ ๑ ผลการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมต่างๆ
สามารถพัฒนาผู้เรียน
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ให้มคี า่ นิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
๔ การนำ�ไปใช้และขยายผล ระดับ ๓ มีการติดตามการประพฤติ
ปฏิบัติของนักเรียนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ และ
มีการแลกเปลีย่ น ขยายผล
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ ๒ มีการติดตามการประพฤติ
ปฏิบัติของนักเรียนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ และมีการ
แลกเปลี่ยน ขยายผล
ระดับ ๑ มีการติดตามการประพฤติ
ปฏิบัติของนักเรียนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ โดยไม่มี
การเเลกเปลี่ยนขยายผล

ระดับมัธยมศึกษา

สรุปคะแนน
เอกสาร การ คะแนน
รายงาน นำ�เสนอ เฉลี่ย

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

125

เกณฑ์การประเมินผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการบริหาร
คำ�ชี้แจง

เกณฑ์นี้ใช้สำ�หรับประเมินผู้บริหารผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารจัดการ
และดำ�เนินการนิเทศภายใน ในการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. การประเมินผู้บริหาร ผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เป็นการปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการและการนิเทศภายใน การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ๔ ด้าน ประกอบด้วย
			 ด้านที่ ๑ การวิเคราะห์บริบท และกรอบแนวคิดในการพัฒนา
			 ด้านที่ ๒ กระบวนการสร้างและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี
			 ด้านที่ ๓ ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี
			 ด้านที่ ๔ การนำ�ไปใช้และขยายผล
๒. คณะกรรมการใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินเอกสารรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี และหลักฐาน
ประกอบเช่น ภาพกิจกรรม นวัตกรรม ผลงานครู ผลงานนักเรียน ฯลฯ และบันทึกผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

ระดับมัธยมศึกษา

126 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

เกณฑ์การประเมินผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการบริหาร
ที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

๑ การวิเคราะห์ บริบท ปัญหา ระดับ ๓ มีการวิเคราะห์บริบท/ปัญหา
และกรอบแนวคิด
ตามสภาพทีเ่ ป็นจริง กำ�หนด
ในการพัฒนา
จุดพัฒนาการสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ให้สอดคล้อง ตรงปัญหา
มีกรอบแนวคิดชัดเจน
นำ�ไปสู่วัตถุประสงค์
เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
ระดับ ๒ มีการวิเคราะห์บริบท
ตรงสภาพทีเ่ ป็นจริง กำ�หนด
จุดพัฒนาการสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ไม่สอดคล้องกับปัญหา
มีกรอบแนวคิดไม่ชัดเจน
นำ�ไปสูว่ ตั ถุประสงค์ได้บางส่วน
ระดับ ๑ มีการวิเคราะห์บริบท
ไม่ชดั เจน ไม่มขี อ้ มูลอ้างอิง
มีกรอบแนวคิดไม่เชือ่ มโยง
สู่วัตถุประสงค์
๒ กระบวนการสร้างและ
พัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ ๓ ออกแบบและดำ�เนินการ
บริหารจัดการ/การนิเทศ
ภายใน สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ ครบ
ทุกขัน้ ตอนในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
ระดับ ๒ ออกแบบและดำ�เนินการ
บริหารจัดการ/การนิเทศ
ภายใน สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในการพัฒนา
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ

สรุปคะแนน
เอกสาร การ คะแนน
รายงาน นำ�เสนอ เฉลี่ย

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

127

สรุปคะแนน
เอกสาร การ คะแนน
รายงาน นำ�เสนอ เฉลี่ย

ระดับ ๑ บริหารจัดการสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในการพัฒนา
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
๓. ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี

ผลที่เกิดกับครู
ระดับ ๓ ผลการบริหารจัดการ/การ
นิเทศภายในสามารถพัฒนา
ครู ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ในการจัดการเรียนรู้
สร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
ระดับ ๒ ผลการบริหารจัดการ/การ
นิเทศภายในสามารถพัฒนา
ครู ร้อยละ ๖๐-๘๙ ในการ
จัดการเรียนรู้ สร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับ ๑ ผลการบริหารจัดการ/การ
นิเทศภายในสามารถพัฒนา
ครู น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ให้มคี า่ นิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ระดับ ๓ ผลการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาผูเ้ รียน ร้อยละ
๙๐ ขึน้ ไป ให้มคี า่ นิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับ ๒ ผลการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ ๖๐-๘๙
ให้มคี า่ นิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
ระดับมัธยมศึกษา

128 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๑ ผลการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาผู้เรียน
น้อยกว่าร้อยละ ๕๙
ให้มคี า่ นิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ

๔. การนำ�ไปใช้และขยายผล ระดับ ๓ มีการติดตาม ควบคุม กำ�กับ
การประพฤติปฏิบตั ติ นของ
ครู นักเรียน และแนะนำ�
ชักชวนผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ ในการสร้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ระดับ ๒ มีการติดตาม ควบคุม กำ�กับ
การประพฤติปฏิบตั ติ นของ
ครู นักเรียน ในการสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
ระดับ ๑ มีการติดตาม ควบคุม กำ�กับ
การประพฤติปฏิบตั ติ นของ
ครู นักเรียน ในการสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ไม่ต่อเนื่อง

ระดับมัธยมศึกษา

สรุปคะแนน
เอกสาร การ คะแนน
รายงาน นำ�เสนอ เฉลี่ย

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

129

เกณฑ์การประเมินผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศ
คำ�ชี้แจง

เกณฑ์นี้ใช้สำ�หรับประเมินศึกษานิเทศก์ผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนิเทศ
การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. การประเมินศึกษานิเทศก์ ผูม้ วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการนิเทศการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ เป็นการปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ และพัฒนาครูในการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ๔ ด้าน ประกอบด้วย
		 ด้านที่ ๑ การวิเคราะห์บริบท และกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ด้านที่ ๒ กระบวนการสร้างและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี
		 ด้านที่ ๓ ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี
		 ด้านที่ ๔ การนำ�ไปใช้และขยายผล
๒. คณะกรรมการใช้เกณฑ์ในการประเมิน เอกสารรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี และหลักฐาน
ประกอบ เช่น ภาพกิจกรรม นวัตกรรม ผลงานศึกษานิเทศก์ ผลงานครู ผลงานนักเรียน ฯลฯ และ
บันทึกผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
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เกณฑ์การประเมินผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศ
ที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

๑. การวิเคราะห์ บริบท ปัญหา ระดับ ๓ มีการวิเคราะห์บริบท/ปัญหา
และกรอบแนวคิด
ตามสภาพทีเ่ ป็นจริง กำ�หนด
ในการพัฒนา
จุดพัฒนาการสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ให้สอดคล้อง ตรงปัญหา
มีกรอบแนวคิดชัดเจน
นำ�ไปสู่วัตถุประสงค์
เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
ระดับ ๒ มีการวิเคราะห์บริบทตรง
สภาพทีเ่ ป็นจริง กำ�หนดจุด
พัฒนาการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
ไม่สอดคล้องกับปัญหา
มีกรอบแนวคิดไม่ชัดเจน
นำ�ไปสูว่ ตั ถุประสงค์ได้บางส่วน
ระดับ ๑ มีการวิเคราะห์บริบท
ไม่ชดั เจน ไม่มขี อ้ มูลอ้างอิง
มีกรอบแนวคิดไม่เชือ่ มโยง
สู่วัตถุประสงค์
๒. กระบวนการสร้างและ
ระดับ ๓ มีรปู แบบการนิเทศสอดคล้อง
พัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี
กับกรอบแนวคิด ระบุขน้ั ตอน
๒.๑ การออกแบบและพัฒนา
เทคนิค วิธกี ารนิเทศ นำ�ไป
นวัตกรรม
สูผ่ ลตามวัตถุประสงค์ได้จริง
มีสอ่ื /เครือ่ งมือ นวัตกรรม
การนิเทศทีม่ คี ณุ ภาพ ช่วยแก้
ปัญหา/ พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู
ในการบริหารจัดการนิเทศ
ภายใน และจัดการเรียนรู้
ให้ผเู้ รียนมีคา่ นิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
ระดับ ๒ มีรปู แบบการนิเทศ ระบุ
ขัน้ ตอน เทคนิค วิธกี ารนิเทศ
นำ�ไปสูผ่ ลตามวัตถุประสงค์
ได้จริง มีสอ่ื /เครือ่ งมือ
นวัตกรรมการนิเทศ
ช่วยแก้ปญ
ั หา/พัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้
ให้ผเู้ รียนมีคา่ นิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับมัธยมศึกษา

สรุปคะแนน
เอกสาร การ คะแนน
รายงาน นำ�เสนอ เฉลี่ย
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สรุปคะแนน
เอกสาร การ คะแนน
รายงาน นำ�เสนอ เฉลี่ย

ระดับ ๑ มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สื่อ/เครื่องมือการนิเทศ
ในการพัฒนาครู ในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
๒.๒ การปฏิบตั แิ ละรายงาน ระดับ ๓ มีการปฏิบตั กิ ารนิเทศตาม
ผลการนิเทศ
ขั้นตอนของรูปแบบ
การนิเทศ มีบนั ทึกการนิเทศ
รายงานผลการนิเทศ และนำ�
ไปใช้พฒั นาการจัดการเรียน
รูใ้ ห้ผเู้ รียนมีคา่ นิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ ๒ มีการปฏิบตั กิ ารนิเทศตาม
ขัน้ ตอนของรูปแบบการนิเทศ
มีบนั ทึกการนิเทศ รายงาน
ผลการนิเทศ อย่างต่อเนือ่ ง
ระดับ ๑ มีการปฏิบัติการนิเทศ
มีบันทึกผลการนิเทศ
๓. ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี
ระดับ ๓
๓.๑ ผลทีเ่ กิดตามวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย
(ครู, ผู้บริหาร)

ผลการปฏิบตั กิ ารนิเทศบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
แก้ปัญหา พัฒนาได้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เป้าหมาย มีการเปลีย่ นแปลง
ในทางที่ดีขึ้น มีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ
ครบถ้วนชัดเจน
ระดับ ๒ ผลการปฏิบตั กิ ารนิเทศบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
แก้ปัญหาได้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายเป็น
ส่วนใหญ่ มีข้อมูลแสดง
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น
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ที่

รายการประเมิน

๓.๒ ผลที่เกิดกับผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๑ ผลการปฏิบตั กิ ารนิเทศ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
บางข้อ สามารถแก้ปญ
ั หา
หรือพัฒนากลุม่ เป้าหมายได้
เพียงบางกลุม่ ไม่เห็น
การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
ระดับ ๓ นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
ได้รบั การพัฒนาค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
อย่างทั่วถึง และบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักทีก่ �ำ หนด
ระดับ ๒ นักเรียนร้อยละ ๕๐ - ๘๔
ได้รบั การพัฒนาค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
อย่างทั่วถึง และบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักทีก่ �ำ หนด
ระดับ ๑ นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ได้รับการพัฒนา
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ อย่างทั่วถึง
และบรรลุวัตถุประสงค์
หลักที่กำ�หนด

๔. การนำ�ไปใช้และขยายผล ระดับ ๓ มีการนำ�ผลการประเมินการ
นิเทศมาปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาต่อยอดสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา บริบท เผยแพร่
และขยายผลการนิเทศด้วย
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย โดยมี
หลักฐานอ้างอิงชัดเจน
ระดับ ๒ มีการนำ�ผลการประเมินการ
นิเทศมาปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาต่อยอด เผยแพร่ และ
ขยายผลการนิเทศ
ระดับ ๑ มีการนำ�ผลการประเมินการ
นิเทศมาปรับปรุง
ไม่ชดั เจน และไม่มกี ารขยาย
ผลการนิเทศ
ระดับมัธยมศึกษา

สรุปคะแนน
เอกสาร การ คะแนน
รายงาน นำ�เสนอ เฉลี่ย
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แบบติดตามการนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยภาพรวม
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา .....................................................................................................................
คำ�ชี้แจง : ๑. แบบติดตามนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อติดตามการดำ�เนินงานการนิเทศตามเอกสาร
			 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริม การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
			 ตามเส้นทางการนิเทศ (Road Map) ๖ ขัน้ ตอน
		 ส่วนขัน้ ตอนที่ ๗ เเละ Next Phrase ไม่มรี ายการประเมิน เนือ่ งจากเป็นขัน้ ตอน
		 การพัฒนาให้ยั่งยืน เเละพัฒนาตามบริบท/เฉพาะกรณีของพื้นที่
		 ๒. แบบติดตามนี้ มี ๓ ตอน คือ
			ตอนที่ ๑ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการนิเทศ
			ตอนที่ ๒ การดำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากประเด็นที่กำ�หนด
			ตอนที่ ๓ ผลการดำ�เนินงานนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
					 ๑๒ ประการ
ตอนที่ ๑ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการนิเทศ
โปรดพิจารณาแต่ละประเด็นแล้วทำ�เครือ่ งหมาย √ ในช่องทีต่ รงกับระดับการปฏิบตั ิ และ
ระบุ ร่องรอย/หลักฐาน/ผลที่ปรากฏเพื่อยืนยันการปฏิบัติ ดังนี้
		 ระดับ ๑ หมายถึง ยังไม่ได้ดำ�เนินการ
		 ระดับ ๒ หมายถึง วางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำ�เนินการ
		 ระดับ ๓ หมายถึง ดำ�เนินการแล้วแต่ยังไม่ปรากฏผล
		 ระดับ ๔ หมายถึง ดำ�เนินการแล้วและมีผลงานปรากฏ
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รายการประเมิน
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการนิเทศ
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามของสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
๓. จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
เพื่อซักซ้อมการดำ�เนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
๔. ประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับ
เขตพื้นที่และระดับโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาสภาพและปัญหา
๕. ประสานงานให้โรงเรียนสำ�รวจสภาพจริงของตนเอง
ตามแบบสำ�รวจสภาพการดำ�เนินงานการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๖. สำ�รวจสภาพจริงของโรงเรียน ตามแบบสำ�รวจ
สภาพการดำ�เนินงานการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
๗. ร่วมกับโรงเรียน วิเคราะห์ผลการสำ�รวจและหาจุดที่
ต้องการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผนร่วมกัน
๘. ทำ�ความเข้าใจกับผูบ้ ริหารและครู เกีย่ วกับการนิเทศ
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๙. ร่วมกับโรงเรียนวิเคราะห์ จัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของจุดทีต่ อ้ งการพัฒนา และกำ�หนดภาพความสำ�เร็จ
๑๐. ร่วมกับโรงเรียนกำ�หนดเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ประการทัง้ ระบบ ให้เชือ่ มโยงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
รวมทั้ง โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับการปฏิบัติ

ระบุ ร่องรอย/หลักฐาน/
๑ ๒ ๓ ๔
ผลที่ปรากฏ
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ระดับการปฏิบัติ

ระบุ ร่องรอย/หลักฐาน/
๑ ๒ ๓ ๔
ผลที่ปรากฏ

๑๑. ร่วมกับโรงเรียนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด
เพือ่ สรุปแนวทางการดำ�เนินงานตามจุดทีต่ อ้ งการพัฒนา
๑๒. ร่วมกับโรงเรียนกำ�หนดปฏิทินการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียนและการนิเทศ
๑๓. ทำ�ข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๔ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๑๔. ศึกษา ทบทวน ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการนิเทศ
๑๕. วางแผนการนิเทศโดยเลือกเทคนิคการนิเทศ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำ�เนินงานตาม
จุดที่ต้องการพัฒนา
๑๖. ดำ�เนินการตามแผนการนิเทศ
๑๗. ประเมินและสรุปผลการดำ�เนินงาน
ขั้นตอนที่ ๕ การถอดประสบการณ์การนิเทศ
๑๘. ร่วมกับโรงเรียนถอดประสบการณ์การดำ�เนินการ
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑๙. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินการ
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับโรงเรียน
๒๐. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นวิธีการปฏิบัติการนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๖ การให้คุณค่า
๒๑. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินการ
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒๒. สังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ป็น
วิธกี ารปฏิบตั กิ ารนิเทศส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติ

ระบุ ร่องรอย/หลักฐาน/
๑ ๒ ๓ ๔
ผลที่ปรากฏ

๒๓. สรุปและเขียนรายงานการดำ�เนินงานการนิเทศ
เพือ่ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒๔. เผยแพร่ผลการดำ�เนินงานการนิเทศส่งเสริมการ
สร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ทางช่องทางต่างๆ
๒๕. นำ�ข้อมูลผลการดำ�เนินงานการนิเทศส่งเสริม
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ วางแผน
การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน
ตอนที่ ๒ การดำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากประเด็นที่กำ�หนด
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ดำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือ
จากประเด็นที่กำ�หนดในตอนที่ ๑ ของแบบติดตามนี้อย่างไรบ้าง
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการนิเทศ
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ในการดำ�เนินการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของโรงเรียนในภาพรวม
ของเขตพื้นที่การศึกษาพบว่าค่านิยมหลักประการใดที่สามารถเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ และค่านิยมหลักประการใดที่ยังต้องปรับปรุง/พัฒนา โปรดเขียน
รายละเอียดตามประเด็นข้างล่างนี้
๓.๑ ค่านิยมหลักที่สามารถเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
ค่านิยมหลักทีป่ ระสบความสำ�เร็จ พฤติกรรม/สภาพความสำ�เร็จ
ปัจจัยความสำ�เร็จ
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………………………………………………………………………………………………………………………...………………
๓.๒ ค่านิยมหลักที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา
ค่านิยมหลักทีต่ อ้ งปรับปรุง/พัฒนา
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………...………………
๓.๓ ข้อสังเกต ข้อเสนอเเนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…
…..…………………………………………………………………………………………………………………………...………
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๙. นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน คณะทำ�งานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
		 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐. นางสาววราพร ชาญชัยยุทธศักดิ์ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน คณะทำ�งานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
		 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑๑. นางสาววิริยะ บุญยะนิวาส ข้าราชการบำ�นาญ		
คณะทำ�งาน
๑๒. นางสาวบุญทอง บุญทวี
ข้าราชการบำ�นาญ		
คณะทำ�งาน
๑๓. นางรัชนี วิเศษมงคล		
ข้าราชการบำ�นาญ		
คณะทำ�งาน
๑๔. นางสุพร รักบำ�รุง
ข้าราชการบำ�นาญ		
คณะทำ�งาน
๑๕. นางสาวนงลักษณ์ เวศม์รชั กสกุล ข้าราชการบำ�นาญ
คณะทำ�งาน
๑๖. นายวิฑูรย์ นาสารีย์		
ข้าราชการบำ�นาญ		
คณะทำ�งาน
๑๗. นายรังสรรค์ เพ็งนู
ข้าราชการบำ�นาญ		
คณะทำ�งาน
๑๘. นางมันทนา เพ็งนู
ข้าราชการบำ�นาญ		
คณะทำ�งาน
๑๙. นายวรสรวง สุทธิสวรรค์
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) คณะทำ�งาน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
๒๐. นางจารุณี สุทธิสวรรค์
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) คณะทำ�งาน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
๒๑. นายมนตรี อุสาหะ
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ คณะทำ�งาน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ลพบุรี เขต ๑
๒๒. นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
คณะทำ�งาน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๑
๒๓. นางขนิษ ฐา กาฬกาญจน์ ศึก ษานิเทศก์ช ำ� นาญการพิเศษ คณะทำ� งาน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๒
๒๔. นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ คณะทำ�งาน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑
๒๕. นางสาววนิดา วรรณโชติ
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ คณะทำ�งาน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๒๖. นางนิธิวดี ป่าหวาย
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ คณะทำ�งาน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑
๒๗. นายวิรัตน์ บรรจง		
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ คณะทำ�งาน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
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๒๘. นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
๒๙. นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓๐. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 		
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓๑. นางธัญสมร คเชนทร์เดชา ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓๒. นางปรานอม ประทีปทวี
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๓๓. นางสาวสุนทรี หิมารัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๓๔. นางภัทรรินทร์ ชูมาก
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
๓๕. นางจิรา ชูช่วย		
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๓๖. นางละเอียด จุลเอียด		
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
๓๗. นายสมคิด ขันทอง 		
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
๓๘. นายสัมภาษณ์ คำ�ผุย		
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 		
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
๓๙. นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
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คณะทำ�งานบรรณาธิการกิจแนวทางการนิเทศ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ และจัดทำ�เครือ่ งมือติดตามการนิเทศ
ตามแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
คณะที่ปรึกษา
๑. นายกมล รอดคล้าย			
๒. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ			
๓. นายนิวัตร นาคะเวช
		
๔. นางเบญจลักษณ์ นํ้าฟ้า			
					

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยและพัฒนาบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำ�งานการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจและจัดทำ�เครื่องมือติดตาม การนิเทศ
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. นายภาสกร พงษ์สิทธากร
					
๒. นายปกาศิต จำ�ปาทอง
					
					
					
๓. นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม 			
					
					
					
๔. นางสาวอมรทิพย์ เจริญผล
					
				
					
๕. นางสาวบุญ ญลักษณ์ พิมพา
					
					
					
ระดับมัธยมศึกษา

หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศเเละเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑
ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนาการนิเทศ
และเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
มัธยมศึกษาเขต ๑
ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการศู น ย์ พั ฒ นาการนิ เ ทศและ
เร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓
ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการศู น ย์ พั ฒ นาการนิ เ ทศและ
เร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการศู น ย์ พั ฒ นาการนิ เ ทศและ
เร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๖. นางกัญญา วัฒนถาวร 			
					
					
					
๗. นางสาวธัญญาพร กระศิริ
					
๘. นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ
					
๙. นางสาววราพร ชาญชัยยุทธศักดิ์
					
๑๐. นางสาววดาภรณ์ พูลผลอำ�นวย
๑๑. นางพิมลรัตน์ สภานุชาติ
๑๒. นางสาวจินตนา คำ�พุด
๑๓. นางศุภศิตา รสโหมด
					
๑๔. นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ
					
๑๕. นายวิรัตน์ บรรจง
					
๑๖. นางสาวบุญทอง บุญทวี
๑๗. นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
๑๘. นางสุวารีย์ เด่นดวง
๑๙. นายรังสรรค์ เพ็งนู
๒๐. นางมันทนา เพ็งนู
๒๑. นางสถิรา ปัญจมาลา
๒๒. นางรัตนา ด่านศิริสมบูรณ์
๒๓. นางสาวเสาวณีย์ สุภรสุข
๒๔. นางสุพร รักบำ�รุง
๒๕. นายถาวร ด่านศิริสมบูรณ์
๒๖. นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์
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ศึกษานิเทศก์ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๐
ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการศู น ย์ พั ฒ นาการนิ เ ทศและ
เร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการบำ�นาญ
ข้าราชการบำ�นาญ
ข้าราชการบำ�นาญ
ศึกษานิเทศก์สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ศึกษานิเทศก์สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
ศึกษานิเทศก์สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร
ข้าราชการบำ�นาญ		
ข้าราชการบำ�นาญ
ข้าราชการบำ�นาญ
ข้าราชการบำ�นาญ			
ข้าราชการบำ�นาญ			
ข้าราชการบำ�นาญ
ข้าราชการบำ�นาญ		
ข้าราชการบำ�นาญ
ข้าราชการบำ�นาญ
นักวิชาการอิสระ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนิเทศฯ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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๒๗. นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล
					
๒๘. นางสาวสุนทรี หิมารัตน์
					
๒๙. นางภัทรรินทร์ ชูมาก
					
๓๐. นางวาสนา วรรณฉวี
					
คณะบรรณาธิการ
๑. นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา
					
					
					
๒. นางรัตนา ด่านศิริสมบูรณ์ 		
๓. นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี		

ศึกษานิเทศก์สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑
ศึกษานิเทศก์สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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