คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
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ของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย : ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

แนวพระราชด�ำริดา้ นการพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัวฯ

“การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน
เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวม
จะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว
คือ การศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่ง
กับการอบรมบ่มนิสยั ให้เป็นผูม้ จี ติ ใจใฝ่ดใี ฝ่เจริญ มีปกติละอายชัว่ กลัวบาปส่วนหนึง่
การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทัง้ สองส่วน เพือ่ ให้บคุ คลได้มคี วามรูไ้ ว้ใช้
ประกอบการ และมีความดีไว้เกือ้ หนุนการประพฤติปฏิบตั ทิ กุ อย่างให้เป็นไปในทาง
ทีถ่ กู ทีค่ วร และอ�ำนวยผลประโยชน์ทพี่ งึ ประสงค์”
จากหนังสือทีร่ ะลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบ ๑๐๗ ปี
(๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ : ๕๑)
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เอกสาร “คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาตามระดับคุณวุฒอิ าชีวศึกษา” ฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา ผูบ้ ริหาร ผูส้ อนและผูเ้ กีย่ วข้อง น�ำไป
ใช้ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียนและผูส้ ำ� เร็จการอาชีวศึกษา
เนื้อหาสาระในเอกสารได้น�ำเสนอเกี่ยวกับรายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาพึงมี รวม ๑๐ รายการ พร้อมทั้งพฤติกรรมบ่งชี้
๔๔ รายการ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาและผู้สอนสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการสอดแทรกบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล
ทัง้ นี้ เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกและพฤติกรรมลักษณะนิสยั ทีด่ ขี องผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ให้เป็นทีย่ อมรับของสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกอย่างแท้จริง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอขอบคุณส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะท�ำงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์แก่นกั เรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เอกสารฉบับนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี น�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้บรรลุเจตนารมย์ของการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒๕๕๗
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บทนำ�
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สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการ
จัดการศึกษามาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ก�ำหนดให้การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ เน้นให้
ความส�ำคัญในการผสมผสานความรูด้ า้ นต่าง ๆ อย่างได้สดั ส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ให้มกี ารปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในทุกรายวิชา พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๖ เน้นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพือ่ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับฝีมอื ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในทางปฏิบตั แิ ละมีสมรรถนะจนสามารถน�ำไปประกอบอาชีพในลักษณะ
ผูป้ ฏิบตั หิ รือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีพ่ งึ ประสงค์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ เพื่อให้คุณภาพของผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรมลักษณะนิสยั และทักษะทางปัญญา
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง รวมทัง้ ประยุกต์สอู่ าชีพ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ดงั กล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพทีแ่ ต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชาก�ำหนด โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งมีเจตคติและ
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กิจนิสยั ทีด่ ใี นการด�ำรงชีวติ และการประกอบอาชีพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้ร่วมพิจารณาปรับปรุง
รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมพฤติกรรมบ่งชี้ เพื่อให้
สถานศึกษาและผู้สอนน�ำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรูข้ องรายวิชา รวมทัง้ กิจกรรมอืน่ ๆ และสามารถวัดผลประเมินผลได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ดงั กล่าว พัฒนา
มาจากรายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ก�ำหนดรายการ ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดถือเป็นแนวปฏิบัติในการก�ำกับ ดูแลการบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมุ่งหวังให้สอดคล้องกับความต้องการก�ำลังคนเชิงคุณภาพ
ในปัจจุบนั และอนาคต ซึง่ มุง่ เน้นการพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการท�ำงาน
ประสบความส�ำเร็จทั้งในการประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิตในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม
ชุมชนและประเทศชาติ
ในการนี้ เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในการน�ำ
รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามระดับ
คุณวุฒอิ าชีวศึกษาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงนิยามศัพท์ทสี่ ำ� คัญไว้ดงั นี้
· การบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานสิง่ ต่าง ๆ ให้รวมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
· คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ งี าม ทัง้ กาย วาจาและ
จิตใจ โดยถือปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ และเป็นแบบอย่างทีด่ ที งั้ การปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง ต่อผูอ้ นื่ และต่อสังคม
· ค่านิยม หมายถึง ความชอบในสิ่งต่าง ๆ ของบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณค่าในการ
ด�ำเนินชีวติ และเป็นจุดหมายปลายทางของการด�ำเนินชีวติ หรือสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่เห็นว่ามีคณ
ุ ค่า
น่ายกย่องและยึดถือปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ
· คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพึงมีและปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ
· การเรียนการสอนอาชีวศึกษา หมายถึง การเรียนการสอนที่มุ่งสอนในระดับฝีมือ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับเทคนิคตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) และระดับเทคโนโลยีตามหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร
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คำ�ชี้แจงการนำ�ไปใช้
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส�ำ เร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แนวทางการด�ำเนินการ
เพื่อให้สถานศึกษาและผู้สอนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาคุณภาพของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกระบวนการเรียน
การสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน
อย่างยั่งยืน สถานศึกษาและครูผู้สอนควรศึกษารายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งพฤติกรรมบ่งชี้ ซึ่งสามารถสังเกตและประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เรียนได้ขณะท�ำการสอน ขณะผู้เรียนปฏิบัติงานมอบหมาย และจากผลงานของผู้เรียน รวมทั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยควรด�ำเนินการดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ ศึกษารายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแต่ละรายการ รวมทัง้ นิยามและพฤติกรรมบ่งชี้
เพือ่ พิจารณาว่ารายการตัวชีว้ ดั และพฤติกรรมบ่งชีร้ ายการใดครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของรายวิชาและหรือกิจกรรมทีร่ บั ผิดชอบ
ขัน้ ตอนที่ ๒ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
ขัน้ ตอนที่ ๓ ศึกษาแนวปฏิบัติและวิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน ได้แก่
๑. บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้าง
		 หลักสูตร
๒. บูรณาการในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๔. ปลูกฝังโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวันของสถานศึกษา
ขัน้ ตอนที่ ๔ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ รียนก่อนการพัฒนา
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ขั้นตอนที่ ๕ กาหนดสัดส่วนการให้คะแนน วิธีการประเมินและเกณฑ์การ
ขัน้ ตอนที่ ๕ ก�ำหนดสัดส่วนการให้คะแนน วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมิน
ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เ้ รียนในแต่
ละหน่
จะดพฤติ
าเนิกรรมของผู
นการตามขั
้นตอนที
่ ๓ วยการเรียนรูข้ องรายวิชา และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการตาม
ขัน้ ตอนทีขั่ ๓้นตอนที่ ๖ เลื อ ก พั ฒ นา หรื อ สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
ตอนที
เลือก พัฒ้นนา
หรือ่ ๓สร้างเครื่องมือที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติทขัี่จน้ ะด
าเนิ่ น๖การตามขั
ตอนที
ตอนที่ น้๗ตอนที
ดาเนิ
ทีจ่ ะด�ำเนิขัน้นการตามขั
่ ๓ นการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่กาหนดไว้และประเมิน
เป็นระยะอย่ขัาน้ งต่ตอนที
อเนื่อ๗ง ผูด�้เำรีเนิยนที
่ไม่ผฒ่านาผู
นเกณฑ์
ให้ปรับปรุง พัก่ ฒำ� หนดไว้
นา แล้และประเมิ
วประเมินเป็
ตามเกณฑ์
นการพั
เ้ รียนตามแนวทางที
นระยะ
ที่กอย่
าหนด
างต่อเนือ่ ง ผูเ้ รียนทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ให้ปรับปรุง พัฒนา แล้วประเมินตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ขั้นขัน้ตอนที
สรุปปรายงานผลการพั
รายงานผลการพั
ฒณนาคุ
ณภาพผู
ตอนที่ ่ ๘๘ สรุ
ฒนาคุ
ภาพผู
เ้ รียนต่อ้เรีผูยเ้ กีนต่
ย่ วข้ออผูง้เกี่ยวข้อง
แผนภาพ
นาและประเมินนคุคุณณภาพ
ภาพ
แผนภาพ :: แสดงขั
แสดงขั้นน้ ตอนการพั
ตอนการพัฒฒนาและประเมิ
ผูผู้สส้ าเร็
าชีววศึศึกกษา
ษา
ำ� เร็จจการศึ
การศึกกษาตามระดั
ษาตามระดับบคุคุณณวุวุฒฒอิ ิอาชี
ศึกษารายการตัวชีว้ ัด นิยามและพฤติกรรมบ่งชี้แต่ละรายการ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกีย่ วข้อง
ศึกษาแนวปฏิบัตแิ ละวิธีการพัฒนาพฤติกรรมแต่ละรายการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการพัฒนา
กาหนดสัดส่วนการให้คะแนน วิธีการประเมินและเกณฑ์
เลือก พัฒนา หรือสร้างเครื่องมือประเมิน
ดาเนินการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน
สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
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การก�ำหนดรายการและวิธก
ี ารประเมิน
คุณภาพของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒอิ าชีวศึกษานี้ คณะท�ำงานได้พจิ ารณา
พัฒนาปรับปรุงเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒอิ าชีวศึกษา
ประกอบด้วยรายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ�ำนวน ๑๐
รายการ รวม ๔๔ พฤติกรรมบ่งชี้
ในการก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านจิตพิสัยซึ่งเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ส�ำหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
กิจกรรมอืน่ ๆ ของสถานศึกษา ผูส้ อนและสถานศึกษาสามารถเลือกรายการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้ พฤติกรรมบ่งชีใ้ ห้เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมทีจ่ ดั
โดยผูเ้ รียนแต่ละคนจะต้องได้รบั การพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวครบทัง้ ๑๐ รายการตามทีก่ ำ� หนด
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา ทัง้ นี้ ผูส้ อนและหรือสถานศึกษาสามารถเพิม่ เติมรายการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละรายการจากที่ก�ำหนดไว้ได้
เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา และหรือของประเภทวิชา สาขาวิชา
ทีเ่ ปิดสอน
ส�ำหรับการก�ำหนดวิธีการประเมินนั้น ผู้สอนและหรือสถานศึกษาควรเลือกใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย เหมาะสมกับการรายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้ พฤติกรรมบ่งชีท้ ตี่ อ้ งการประเมิน ทัง้ นี้ ควรบูรณาการวิธกี ารประเมินควบคู่
ไปกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม หรื อ พิ จ ารณาจากผลงานของผู ้ เรี ย น เช่ น
การประเมินความรับผิดชอบ อาจพิจารณาจากการปฏิบตั งิ านเสร็จตามก�ำหนดเวลา การส่งงานตาม
เวลาที่ก�ำหนด และหรือสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัย เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือมอบหมายงานแก่ผเู้ รียนแต่ละครัง้
ผูส้ อนสามารถจะประเมินพฤติกรรมของผูเ้ รียนได้หลายรายการในคราวเดียวกัน เช่น ในการปฏิบตั งิ าน
กลุ่มด้านวิชาชีพ ผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ของผู้เรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ความขยัน ความสามัคคีและความประหยัด เป็นต้น ทัง้ นี้ โดยใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
เช่น ประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ แบบสังเกต เป็นต้น
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การก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ผูส้ อนต้องก�ำหนดสัดส่วนการให้คะแนนด้าน
จิตพิสยั หรือเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสยั ของผูเ้ รียนตามรายการตัวชีว้ ดั และพฤติกรรมบ่งชี้
ทีส่ อดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของรายวิชาและกิจกรรม การเรียนรูใ้ นแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ทีก่ ำ� หนด โดยให้ทกุ รายวิชาก�ำหนดสัดส่วนคะแนนรวมในด้านจิตพิสยั เป็นร้อยละ ๒๐
ส�ำหรับการให้คะแนนแต่ละรายการประเมิน ผู้สอนต้องก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
(scoring rubric) ให้ชดั เจน เพือ่ ความยุตธิ รรมและความสะดวกรวดเร็วในการประเมิน ตัวอย่างเช่น

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

ความซื่อสัตย์สุจริต
พฤติกรรมบ่งชี้ :
“ไม่ นำ�ผลงานของผู้ อื่ น มา
แอบอ้ า งเป็ น ของตนเองทั้ ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ”

๐=
๑=
๒=
		
		
๓=
		
		

นำ�ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
ไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
ไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่
ไม่ถูกต้อง
ไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่
ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีดา้ นความซื่อสัตย์

ความมีวินัย
พฤติกรรมบ่งชี้ :
“ปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับของสถานศึกษาและ
สังคม”

๐=
		
๑=
		
๒=
		
๓=
		

ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
และสังคม
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
และสังคม แต่ต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง/บางเรื่อง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
และสังคมได้ด้วยตนเอง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
และสังคมเป็นปกติวิสัย และเป็นแบบอย่างที่ดี
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คุณล ักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส�ำ เร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามระดับคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแต่ละระดับ มีดงั นี้
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. รับผิดชอบ
หมายถึ ง การยอมรั บ ผลการกระทำ�
ของตนเองทั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดี และ
สามารถควบคุมตนเองได้ มีความมุ่ง
มั่นและเพียรพยายาม ในการเรียนและ
การปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ทั น กำ�หนดเวลา มี ก ารวางแผนการ
ปฏิ บั ติ ง าน การใช้ เวลาอย่ า งมี ร ะบบ
และเหมาะสม ตลอดทั้ ง การปฏิ บั ติ
อย่ า งครบถ้ ว น โดยคำ�นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
๒. ขยัน
หมายถึ ง ความตั้ ง ใจเพี ย รพยายาม
ท�ำหน้าทีก่ ารงานอย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ
อดทน ไม่ ท ้ อ ถอยเมื่ อ พบอุ ป สรรค
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้
สติปัญญาแก้ปัญหา และหรือพัฒนา
สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดผลส�ำเร็จตามความ
มุ่งหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้
๑.๑ ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายสำ�เร็จตาม ที่กำ�หนด
๑.๒ ปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง
และผู้อื่น
๑.๓ ยอมรับผลการกระทำ�ของตนเอง

๒.๑ ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง
๒.๒ แสวงหาประสบการณ์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
อาชีพ
๒.๓ ตั้งใจทำ�หน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดผล
สำ�เร็จ
๒.๔ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
๒.๕ มีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
พฤติกรรมบ่งชี้
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ประหยัด
หมายถึ ง การรู้ จั ก เก็ บ ออมถนอม ๓.๑ ใช้วัสดุถูกต้อง พอเพียงและเหมาะสมกับงาน
ใช้ ท รั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของ แต่ พ อควร ๓.๒ ปิดน้ำ� ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้
พอประมาณ ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ๓.๓ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิด
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
ประโยชน์คุ้มค่า
๓.๔ ดำ�เนินชีวิตเรียบง่ายตามสถานภาพของตน
๔. ซื่อสัตย์สุจริต
หมายถึ ง ความประพฤติ ที่ ต รงและ
จริ ง ใจ ทั้ ง ต่ อ หน้ า ที่ แ ละวิ ช าชี พ
ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ปลอดจาก
ความรู้สึกลำ�เอียงหรืออคติ

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

ประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ
ไม่โกหก
ไม่ลักขโมย
ไม่ทุจริตในการสอบ
ไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่และรักษาประโยชน์ขององค์กร
๔.๗ ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ได้รับรู้และการกระทำ�ที่ไม่
ถูกต้อง

๕. จิตอาสา
หมายถึง การมีจิตใจเป็นผู้ให้ มีน�้ำใจ ๕.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำ�ลังแรงกายและสติปัญญา
เห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ เอื้ออาทร ๕.๒ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
ช่วยเหลือด้วยก�ำลังแรงกาย สติปัญญา ๕.๓ แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ�
และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ประโยชน์แก่ผู้อื่น
๕.๔ อาสาช่วยเหลืองานครูอาจารย์
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

พฤติกรรมบ่งชี้

๖. สามัคคี
หมายถึ ง ความพร้ อ มเพรี ย งกั น
ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ เกิดการงานอย่างสร้างสรรค์
ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัด
เอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมี
เหตุ ผ ล ยอมรั บ ความแตกต่ า งหลาก
หลายทางความคิด ความหลากหลาย
ในเรื่องเชื้อชาติ

๖.๑ ร่วมมือในการทำ�งานด้วยความกลมเกลียวและ
ปรองดอง
๖.๒ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๖.๓ ปฏิบัติตนตามบทบาทผู้นำ�และผู้ตามที่ดี
๖.๔ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด
ความเชื่อที่หลากหลาย พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
๖.๕ ไม่ทะเลาะวิวาท

๗. มีวินัย
หมายถึ ง การยึ ด มั่ น ในระเบี ย บ
แบบแผน ข้ อ บั ง คั บ และข้ อ ปฏิ บั ติ
ซึ่ ง มี ทั้ ง วิ นั ย ในตนเองและวิ นั ย ต่ อ
สถานศึกษา สถาบัน องค์กร สังคมและ
ประเทศ

๗.๑ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
และสังคม
๗.๒ ปฏิบัติตามกติกาและมารยาทของสังคม
๗.๓ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม
๗.๔ ประพฤติตนตรงต่อเวลา

๘. สะอาด
หมายถึง การปราศจากความมัวหมอง ๘.๑ คิดดี พูดดี ทำ�ดี
ทั้ ง ก า ย ใจ แ ล ะ ส ภ า พ แว ด ล้ อ ม ๘.๒ รักษาสุขภาพร่างกายตามหลักสุขอนามัย
ความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ทำ�ให้เกิด ๘.๓ รักษาที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมตามสุขลักษณะที่ดี
ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

พฤติกรรมบ่งชี้

๙. สุภาพ
หมายถึ ง ความเรี ย บร้ อ ย อ่ อ นโยน ๙.๑ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน
ละมุนละม่อม มีกริยามารยาทที่ดีงาม
ตามสถานภาพและกาลเทศะ
มีสัมมาคารวะ และสร้างความสัมพันธ์ ๙.๒ ประพฤติตนเหมาะสมตามมารยาทของ
ทางสังคมระหว่างบุคคล
วัฒนธรรมไทย
๙.๓ ไม่ประพฤติก้าวร้าวรุนแรง วางอ�ำนาจข่มผู้อื่น
ทั้งโดยวาจาและท่าทาง
๙.๔ ควบคุมกริยามารยาทในสถานการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์
๙.๕ แสดงสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์อย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๙.๖ แสดงความมีมนุษยสัมพันธ์
๑๐. ละเว้นอบายมุข
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อ ๑๐.๑ ไม่เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมา
หลีกเลี่ยงหนทางแห่งความเสื่อม
๑๐.๒ ไม่เล่นการพนัน
๑๐.๓ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

คณะอนุกรรมการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส�ำ เร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ			
ทีป่ รึกษา
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		
ประธานอนุกรรมการ
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ		
อนุกรรมการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(กลุม่ ภารกิจด้านส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ
ป้องกันการทุจริต)
๓. นายชาญเวช บุญประเดิม				
อนุกรรมการ
๔. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์				
อนุกรรมการ
๕. นายสุบนิ แพทย์รตั น์				
อนุกรรมการ
๖. นางสาววัลลภา อยูท่ อง				
อนุกรรมการ
๗. นางสมจิตต์ ศิรอิ งั กูร				
อนุกรรมการ
๘. นายประยูร หรัง่ ทรัพย์				
อนุกรรมการ
๙. นายมานพ กลิน่ ทรัพย์				
อนุกรรมการ
๑๐. ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม
อนุกรรมการ
และการพัฒนาเครือข่าย				
๑๑. ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง		
อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายบุญแสง ชีระภากร)
๑๒. นางขวัญใจ กลิน่ ขจาย				
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑๓. นายสุทศั น์ สมน้อย				
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑๔. นางสาวขวัญนภา เครือวัลย์			
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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คณะทำ�งาน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส�ำ เร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

คณะท�ำงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์แก่นกั เรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์					
ทีป่ รึกษา
นายอกนิษฐ์ คลังแสง						
ทีป่ รึกษา
นายวณิชย์ อ่วมศรี						
ทีป่ รึกษา
๑. นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร					
ประธานคณะท�ำงาน
๒. นายชาญเวช บุญประเดิม					
รองประธานคณะท�ำงาน
๓. นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์					
คณะท�ำงาน
๔. ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
คณะท�ำงาน
๕. ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานอาชีวศึกษา			
คณะท�ำงาน
๖. นางสุมาลี โฆษิตนิธกิ ลุ 					
คณะท�ำงาน
๗. นางสมพิศ เล็กเฟือ่ งฟู					
คณะท�ำงาน
๘. นางสุวรรณา สาสนรักกิจ					
คณะท�ำงาน
๙. นายบุญทอง สุขสวัสดิ					
์
คณะท�ำงาน
๑๐. นางพัชรีย์ สุน่ สวัสดิ						
์
คณะท�ำงาน
๑๑. นางสาววัลลภา อยูท่ อง					
คณะท�ำงาน
๑๒. นางสาวสุจติ รา ปทุมลังการ์			
คณะท�ำงาน
๑๓. นางสาวโสภี นิลรักษ์					
คณะท�ำงาน
๑๔. ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง		
คณะท�ำงาน
(นายบุญแสง ชีระภากร)
๑๕. นางสาวอัญชลี ติวานนท์					
คณะท�ำงานและเลขานุการ
๑๖. นางขวัญใจ กลิน่ ขจาย					
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑๗. นางพรทิพย์ เอกมหาราช					
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑๘. นายมานพ กลิน่ ทรัพย์					
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

