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แนวพระราชด�ารดิา้นการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ

“การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน 

เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวม

จะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว 

คอื การศกึษา การศกึษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คอื การศกึษาด้านวชิาการส่วนหนึ่ง  

กบัการอบรมบ่มนสิยัให้เป็นผูม้จีติใจใฝ่ดใีฝ่เจรญิ มปีกตลิะอายชัว่กลวับาปส่วนหนึง่  

การพฒันาบคุคลจะต้องพฒันาให้ครบถ้วนทัง้สองส่วน เพือ่ให้บคุคลได้มคีวามรูไ้ว้ใช้

ประกอบการ และมคีวามดไีว้เกือ้หนนุการประพฤตปิฏบิตัทิกุอย่างให้เป็นไปในทาง 

ทีถู่กทีค่วร และอ�านวยผลประโยชน์ทีพ่งึประสงค์”

จำกหนงัสือทีร่ะลึกคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงศกึษำธกิำรครบ ๑๐๗ ปี 

(๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ : ๕๑)
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คำ�นำ�

เอกสำร “คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จ 

การศกึษาตามระดบัคณุวฒุอิาชวีศกึษา” ฉบบันี ้จดัท�ำขึน้ภำยใต้ควำมร่วมมอืระหว่ำงส�ำนกังำน 

คณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ  

เพือ่ใช้เป็นแนวทำงส�ำหรบัหน่วยงำนกำรศกึษำ สถำนศกึษำ ผูบ้รหิำร ผูส้อนและผูเ้กีย่วข้อง น�ำไป

ใช้ในกำรพฒันำและประเมนิคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรยีนและผูส้�ำเรจ็กำรอำชวีศกึษำ

เนื้อหำสำระในเอกสำรได้น�ำเสนอเกี่ยวกับรำยกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำพึงมี รวม ๑๐ รำยกำร พร้อมทั้งพฤติกรรมบ่งชี้  

๔๔ รำยกำร ซ่ึงสถำบันกำรอำชีวศึกษำ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำและผู้สอนสำมำรถน�ำไปใช้เป็น

แนวทำงในกำรสอดแทรกบูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและวัดผลประเมินผล 

ท้ังนี ้เพือ่ปลกูฝังจติส�ำนกึและพฤตกิรรมลักษณะนสัิยทีด่ขีองผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัอำชวีศกึษำ

ให้เป็นทีย่อมรบัของสงัคมในฐำนะพลเมืองไทยและพลโลกอย่ำงแท้จรงิ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำขอขอบคุณส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และคณะท�ำงำนส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณลักษณะ 

ท่ีพงึประสงค์แก่นกัเรยีน นกัศกึษำอำชวีศกึษำ ซึง่ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุ ิผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ  

ครูผู้สอน นักวิชำกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ

เอกสำรฉบับนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี น�ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ให้บรรลุเจตนำรมย์ของกำรจัดกำร

อำชวีศกึษำและฝึกอบรมวิชำชพีต่อไป

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ

๒๕๕๗



· บทน�า ๑

· ค�าชี้แจงการน�าไปใช ้ ๓

· คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ ๗

· คณะท�างาน ๑๑
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สืบเนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวกำร 

จดักำรศกึษำมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๔ ก�ำหนดให้กำรจดักำรเรยีนกำรสอนทกุรปูแบบ เน้นให้ 

ควำมส�ำคญัในกำรผสมผสำนควำมรูด้้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สดัส่วนสมดลุกนั รวมทัง้ให้มกีำรปลกูฝังคณุธรรม 

ค่ำนยิมทีด่งีำมและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ในทกุรำยวิชำ พระรำชบญัญตักิำรอำชวีศกึษำ พ.ศ. 

๒๕๕๑ มำตรำ ๖  เน้นกำรจดักำรศกึษำในด้ำนวิชำชพีทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันำเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชำตแิละแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิ เพือ่ผลิตและพฒันำก�ำลงัคนระดบัฝีมอื ระดบัเทคนคิ

และระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภำพและมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  

ให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในทำงปฏบิตัแิละมสีมรรถนะจนสำมำรถน�ำไปประกอบอำชพีในลกัษณะ  

ผูป้ฏบิตัหิรอืประกอบอำชพีโดยอสิระได้ รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรมทีพ่งึประสงค์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรจัดกำร

อำชวีศกึษำและฝึกอบรมวชิำชพีให้สอดคล้องกบักรอบมำตรฐำนคณุวฒุอิำชวีศกึษำแห่งชำตแิละ

มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ เพื่อให้คุณภำพของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับคุณวุฒิ 

ประเภทวชิำและสำขำวชิำ ครอบคลุมอย่ำงน้อย ๓ ด้ำน คอื 

๑. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ 

พฤตกิรรมลกัษณะนสิยั และทกัษะทำงปัญญำ  

๒. ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร  

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น  

กำรใช้กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ กำรประยกุต์ใช้ตวัเลข กำรจดักำรและกำรพฒันำงำน  

๓. ด้ำนสมรรถนะวชิำชพี  ได้แก่  ควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ใช้ควำมรูแ้ละทกัษะ 

ในสำขำวชิำชพีสูก่ำรปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้ประยกุต์สู่อำชพี  

หลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ ่งเน้นกำรพัฒนำผู ้เรียนให้มี

สมรรถนะและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ดงักล่ำว สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรศกึษำวชิำชพีทีแ่ต่ละ

ประเภทวิชำและสำขำวิชำก�ำหนด โดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ ประสบกำรณ์ รวมทั้งมีเจตคติและ 
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กจินสิยัทีด่ใีนกำรด�ำรงชวีติและกำรประกอบอำชพี ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ ร่วมกบั 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จึงได้ร่วมพิจำรณำปรับปรุง

รำยกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมพฤติกรรมบ่งชี้ เพื่อให้ 

สถำนศึกษำและผู้สอนน�ำไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม 

กำรเรยีนรูข้องรำยวชิำ รวมทัง้กิจกรรมอืน่ ๆ และสำมำรถวัดผลประเมนิผลได้อย่ำงชดัเจนยิง่ขึน้

ทัง้นี ้รำยกำรคณุธรรม จรยิธรรม ค่ำนยิมและคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ดงักล่ำว พฒันำ

มำจำกรำยกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ 

ซึ่งผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ ก�ำหนดรำยกำร ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้ผู้บริหำร 

สถำนศึกษำในสังกัดถือเป็นแนวปฏิบัติในกำรก�ำกับ ดูแลกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  โดยมุ่งหวังให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรก�ำลังคนเชิงคุณภำพ 

ในปัจจบุนัและอนำคต ซึง่มุ่งเน้นกำรพฒันำคนให้มีคณุธรรม จรยิธรรม จรรยำบรรณในกำรท�ำงำน 

ประสบควำมส�ำเร็จทั้งในกำรประกอบอำชีพและกำรด�ำรงชีวิตในฐำนะพลเมืองที่ดีของสังคม 

ชมุชนและประเทศชำติ

ในกำรนี้ เพื่อให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจตรงกันในกำรน�ำ

รำยกำรคณุธรรม จรยิธรรม ค่ำนยิมและคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ ของผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำตำมระดบั

คณุวฒุอิำชวีศกึษำไปสูก่ำรปฏบิตั ิจงึนยิำมศพัท์ทีส่�ำคญัไว้ดงันี้

· การบรูณาการ หมำยถึง กำรผสมผสำนส่ิงต่ำง ๆ ให้รวมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

· คณุธรรม จรยิธรรม หมำยถงึ กำรประพฤต ิปฏบิตัใินสิง่ทีด่งีำม ทัง้กำย วำจำและ

จติใจ โดยถอืปฏบิตัเิป็นประจ�ำ และเป็นแบบอย่ำงทีด่ทีัง้กำรปฏบัิตต่ิอตนเอง ต่อผูอ้ืน่และต่อสงัคม

· ค่านิยม หมำยถึง ควำมชอบในสิ่งต่ำง ๆ ของบุคคล ที่เห็นว่ำมีคุณค่ำในกำร 

ด�ำเนนิชวีติ และเป็นจดุหมำยปลำยทำงของกำรด�ำเนนิชวิีต หรอืสิง่ทีค่นส่วนใหญ่เหน็ว่ำมคีณุค่ำ 

น่ำยกย่องและยดึถอืปฏบัิตใินกำรด�ำเนนิชวิีต

· คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมำยถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

ในสถำนศกึษำอำชวีศกึษำหรอืสถำบนัพงึมีและปฏบิตัใินกำรด�ำเนินชวีติ

· การเรียนการสอนอาชีวศึกษา หมำยถึง กำรเรียนกำรสอนที่มุ่งสอนในระดับฝีมือ

ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ระดับเทคนิคตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

ชัน้สงู (ปวส.) และระดบัเทคโนโลยตีำมหลักสูตรปรญิญำตร ีสำยเทคโนโลยหีรอืสำยปฏบัิตกิำร 
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แนวทางการด�าเนนิการ
เพื่อให้สถำนศึกษำและผู้สอนมีควำมเข้ำใจตรงกันในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้ส�ำเร็จ 

กำรศึกษำตำมระดับคุณวุฒิอำชีวศึกษำ ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกระบวนกำรเรียน

กำรสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด เพื่อน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 

อย่ำงยั่งยืน สถำนศึกษำและครูผู ้สอนควรศึกษำรำยกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งพฤติกรรมบ่งชี้ ซึ่งสำมำรถสังเกตและประเมินพฤติกรรมของ 

ผู้เรียนได้ขณะท�ำกำรสอน ขณะผู้เรียนปฏิบัติงำนมอบหมำย และจำกผลงำนของผู้เรียน รวมทั้ง 

กำรเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศกึษำ  โดยควรด�ำเนนิกำรดงันี้

ขัน้ตอนที ่๑ ศกึษำรำยกำรคณุธรรม จรยิธรรม ค่ำนยิมและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ของผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำตำมระดบัคณุวฒุอิำชวีศกึษำแต่ละรำยกำร รวมทัง้นยิำมและพฤตกิรรมบ่งชี้ 

เพือ่พจิำรณำว่ำรำยกำรตวัชีว้ดัและพฤตกิรรมบ่งชีร้ำยกำรใดครอบคลมุและสอดคล้องกบัลกัษณะ

ธรรมชำตขิองรำยวชิำและหรอืกิจกรรมทีร่บัผิดชอบ

ขัน้ตอนที ่๒ ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณธรรม 

จรยิธรรม ค่ำนยิมและคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรยีน

ขัน้ตอนที ่๓ ศึกษำแนวปฏิบัติและวิธีกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรยีน ได้แก่

 ๑. บรูณำกำรในกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนรำยวชิำต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำง 

  หลกัสูตร

 ๒. บรูณำกำรในกิจกรรมเสรมิหลักสูตร

 ๓. จดักิจกรรมพฒันำผู้เรยีน

 ๔. ปลูกฝังโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวนัของสถำนศกึษำ

ขัน้ตอนที ่๔ ศกึษำข้อมูลพืน้ฐำนของผู้เรยีนก่อนกำรพฒันำ

 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำาเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

คำ�ชี้แจงก�รนำ�ไปใช้
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ขัน้ตอนที ่๕ ก�ำหนดสัดส่วนกำรให้คะแนน วิธีกำรประเมินและเกณฑ์กำรประเมิน

พฤตกิรรมของผูเ้รยีนในแต่ละหน่วยกำรเรยีนรูข้องรำยวิชำ และกจิกรรมอืน่ ๆ ทีจ่ะด�ำเนนิกำรตำม

ขัน้ตอนที ่๓

ขัน้ตอนที ่๖ เลือก พัฒนำ หรือสร้ำงเครื่องมือที่เหมำะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

ท่ีจะด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนที ่๓

ขัน้ตอนที ่๗ ด�ำเนนิกำรพฒันำผู้เรยีนตำมแนวทำงทีก่�ำหนดไว้และประเมนิเป็นระยะ

อย่ำงต่อเนือ่ง ผูเ้รยีนทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์ให้ปรบัปรงุ พฒันำ แล้วประเมนิตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด

ขัน้ตอนที ่๘ สรปุรำยงำนผลกำรพฒันำคณุภำพผู้เรยีนต่อผูเ้กีย่วข้อง

แผนภาพ : แสดงขัน้ตอนการพัฒนาและประเมนิคณุภาพ
ผูส้�าเรจ็การศกึษาตามระดับคณุวุฒอิาชวีศกึษา

    คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 5 
 

ขั้นตอนที่ ๕ ก าหนดสัดส่วนการให้คะแนน วิธีการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
จะด าเนินการตามขั้นตอนท่ี ๓ 

ขั้นตอนที่ ๖ เลือก พัฒนา หรือสร้างเครื่องมือที่เหมาะสม สอดคล้องกับ  
แนวปฏิบัติที่จะด าเนินการตามขั้นตอนท่ี ๓ 

ขั้นตอนที่ ๗ ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้และประเมิน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ให้ปรับปรุง พัฒนา แล้วประเมินตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ ๘ สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

แผนภาพ : แสดงขั้นตอนการพัฒนาและประเมินคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ศึกษารายการตัวชีว้ัด นยิามและพฤติกรรมบ่งชี้แต่ละรายการ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีหลักการที่เกีย่วขอ้ง 

ศึกษาแนวปฏิบัตแิละวธิีการพัฒนาพฤตกิรรมแต่ละรายการ 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการพัฒนา 

ก าหนดสัดส่วนการให้คะแนน วธิีการประเมินและเกณฑ์ 

เลือก พัฒนา หรือสร้างเครื่องมือประเมิน 

ด าเนินการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน 

สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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การก�าหนดรายการและวธิกีารประเมนิ
คณุภำพของผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำตำมระดบัคณุวุฒิอำชวีศกึษำนี ้คณะท�ำงำนได้พจิำรณำ

พฒันำปรบัปรงุเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์มำตรฐำนส�ำหรบัผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำตำมระดบัคณุวฒุอิำชวีศกึษำ 

ประกอบด้วยรำยกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ�ำนวน ๑๐ 

รำยกำร รวม ๔๔ พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ในกำรก�ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ด้ำนจิตพิสัยซึ่งเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ส�ำหรับกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและ

กจิกรรมอืน่ ๆ ของสถำนศกึษำ ผูส้อนและสถำนศกึษำสำมำรถเลอืกรำยกำรคณุธรรม จรยิธรรม 

ค่ำนยิมและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ รวมทัง้พฤตกิรรมบ่งชีใ้ห้เหมำะสมสอดคล้องกบักจิกรรมทีจ่ดั  

โดยผูเ้รยีนแต่ละคนจะต้องได้รบักำรพฒันำคณุลกัษณะดงักล่ำวครบทัง้ ๑๐ รำยกำรตำมทีก่�ำหนด

เมือ่ส�ำเรจ็กำรศกึษำ  ทัง้น้ี ผู้สอนและหรอืสถำนศกึษำสำมำรถเพิม่เตมิรำยกำรคณุธรรม จรยิธรรม 

ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งพฤติกรรมบ่งช้ีในแต่ละรำยกำรจำกที่ก�ำหนดไว้ได้ 

เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และหรือของประเภทวิชำ สำขำวิชำ 

ท่ีเปิดสอน

ส�ำหรับกำรก�ำหนดวิธีกำรประเมินนั้น ผู้สอนและหรือสถำนศึกษำควรเลือกใช้วิธีกำร

ประเมินที่หลำกหลำย เหมำะสมกับกำรรำยกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะ 

ทีพ่งึประสงค์ รวมทัง้พฤตกิรรมบ่งชีท้ีต้่องกำรประเมนิ ทัง้นี ้ควรบูรณำกำรวิธีกำรประเมินควบคู ่

ไปกับกำรปฏิบัติงำน กำรเข ้ำร ่วมกิจกรรม หรือพิจำรณำจำกผลงำนของผู ้ เรียน เช ่น  

กำรประเมนิควำมรบัผดิชอบ อำจพิจำรณำจำกกำรปฏบิตังิำนเสรจ็ตำมก�ำหนดเวลำ กำรส่งงำนตำม 

เวลำที่ก�ำหนด และหรือสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์โดยค�ำนึงถึง 

ควำมปลอดภยั เป็นต้น

นอกจำกนี ้ ในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนหรอืมอบหมำยงำนแก่ผูเ้รยีนแต่ละครัง้  

ผูส้อนสำมำรถจะประเมนิพฤตกิรรมของผูเ้รยีนได้หลำยรำยกำรในครำวเดยีวกนั เช่น ในกำรปฏบิตังิำน 

กลุ่มด้ำนวิชำชีพ ผู้สอนสำมำรถประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ของผู้เรียนเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ  

ควำมขยนั ควำมสำมคัคแีละควำมประหยดั เป็นต้น ทัง้นี ้โดยใช้เครือ่งมอืและวธิกีำรทีห่ลำกหลำย 

เช่น ประเมนิโดยใช้แบบตรวจสอบรำยกำร แบบสังเกต เป็นต้น
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การก�าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำ ผู้สอนต้องก�ำหนดสดัส่วนกำรให้คะแนนด้ำน

จติพสิยั หรอืเจตคติและพฤตกิรรมลักษณะนสัิยของผู้เรยีนตำมรำยกำรตวัชีว้ดัและพฤตกิรรมบ่งชี ้

ทีส่อดคล้องกบัลกัษณะธรรมชำตขิองรำยวชิำและกจิกรรม  กำรเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยกำรเรยีนรู้ 

ท่ีก�ำหนด โดยให้ทกุรำยวชิำก�ำหนดสัดส่วนคะแนนรวมในด้ำนจิตพสิยัเป็นร้อยละ ๒๐ 

ส�ำหรับกำรให้คะแนนแต่ละรำยกำรประเมิน ผู้สอนต้องก�ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 

(scoring rubric) ให้ชดัเจน เพือ่ควำมยตุธิรรมและควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรประเมนิ ตวัอย่ำงเช่น 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

ความซื่อสัตย์สุจริต
พฤติกรรมบ่งชี้ :
“ ไม่น� ำผลงำนของผู้ อื่ นมำ 
แอบอ้ำงเป็นของตนเองทั้ ง 
ดำ้นวิชำกำรและวิชำชีพ”

๐ = น�ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง
๑ = ไม่น�ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง 
๒ = ไม่น�ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง และปฏิบัต ิ
  ต่อผู้อื่นด้วยควำมซื่อตรง ไม่หำผลประโยชน์ในทำงที ่
  ไม่ถูกต้อง
๓ = ไม่น�ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง ปฏิบัติต่อ 
  ผู้อื่นด้วยควำมซื่อตรง ไม่หำผลประโยชน์ในทำงที ่
  ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนควำมซื่อสัตย์

ความมีวินัย
พฤติกรรมบ่งชี้ :
“ป ฏิบั ติ ต ำมกฎ  ระ เบี ยบ  
ข้อบังคับของสถำนศึกษำและ
สังคม”

๐ = ไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำ 
  และสังคม
๑ = ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำ 
  และสังคม แต่ต้องมีกำรเตือนเป็นบำงครั้ง/บำงเรื่อง
๒ = ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำ 
  และสังคมได้ด้วยตนเอง
๓ = ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำ 
  และสังคมเป็นปกติวิสัย และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
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คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ  

ตำมระดบัคณุวฒุอิำชวีศกึษำแต่ละระดบั มีดงันี้

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พฤติกรรมบ่งชี้

๑. รับผิดชอบ

 หมำยถึง กำรยอมรับผลกำรกระท�ำ

ของตนเองทั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดี และ

สำมำรถควบคุมตนเองได้ มีควำมมุ่ง

มั่นและเพียรพยำยำม ในกำรเรียนและ

กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ทันก�ำหนดเวลำ มีกำรวำงแผนกำร

ปฏิบัติงำน กำรใช้เวลำอย่ำงมีระบบ

และเหมำะสม ตลอดทั้งกำรปฏิบัติ

อย่ำงครบถ้วน โดยค�ำนึงถึงควำม

ปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม

๑.๑ ปฏิบัติงำนตำมที่มอบหมำยส�ำเร็จตำม ที่ก�ำหนด

๑.๒ ปฏิบัติงำนโดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อตนเอง

และผู้อื่น

๑.๓ ยอมรับผลกำรกระท�ำของตนเอง

๒. ขยัน 

หมำยถึง ควำมต้ังใจเพียรพยำยำม 

ท�ำหน้ำทีก่ำรงำนอย่ำงต่อเน่ือง สม�ำ่เสมอ  

อดทน ไม ่ท ้อถอยเมื่อพบอุปสรรค 

ควำมขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับกำรใช้

สติปัญญำแก้ปัญหำ และหรือพัฒนำ

สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดผลส�ำเร็จตำมควำม

มุ่งหมำย

๒.๑ ศึกษำค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง

๒.๒ แสวงหำประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำน

อำชีพ

๒.๓ ตั้งใจท�ำหน้ำที่กำรงำนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดผล

ส�ำเร็จ

๒.๔ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม

๒.๕ มีควำมคิดหลำกหลำยในกำรแก้ปัญหำ

 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำาเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พฤติกรรมบ่งชี้

๓. ประหยัด

หมำยถึง  กำรรู้ จัก เก็บออมถนอม

ใช้ ทรั พย์ สิ น  สิ่ ง ของ  แต่พอควร 

พอประมำณ ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่ำ 

ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ

๓.๑ ใช้วัสดุถูกต้อง พอเพียงและเหมำะสมกับงำน

๓.๒ ปิดน้�ำ ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

๓.๓ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่ำ

๓.๔ ด�ำเนินชีวิตเรียบง่ำยตำมสถำนภำพของตน

๔. ซื่อสัตย์สุจริต

หมำยถึง ควำมประพฤติที่ตรงและ 

จริ ง ใจ  ทั้ ง ต่ อหน้ ำที่ แ ละ วิ ช ำชี พ   

ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง   

ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ปลอดจำก

ควำมรู้สึกล�ำเอียงหรืออคติ 

๔.๑ ประพฤติตรง ทั้งต่อหน้ำที่และต่อวิชำชีพ

๔.๒ ไม่โกหก 

๔.๓ ไม่ลักขโมย

๔.๔ ไม่ทุจริตในกำรสอบ

๔.๕ ไม่น�ำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นของตนเอง

ทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ

๔.๖ ปฏิบัติหน้ำที่และรักษำประโยชน์ขององค์กร

๔.๗ ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ได้รับรู้และกำรกระท�ำที่ไม ่

ถูกต้อง

๕. จิตอาสา

หมำยถึง กำรมีจิตใจเป็นผู้ให้ มีน�้ำใจ 

เห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ เอื้ออำทร 

ช่วยเหลือด้วยก�ำลังแรงกำย สติปัญญำ 

และเสียสละเพื่อส่วนรวม

๕.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยก�ำลังแรงกำยและสติปัญญำ

๕.๒ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

๕.๓ แบ่งปัน เสียสละควำมสุขส่วนตน เพื่อท�ำ

ประโยชน์แก่ผู้อื่น

๕.๔ อำสำช่วยเหลืองำนครูอำจำรย์
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พฤติกรรมบ่งชี้

๖. สามัคคี 

หมำยถึ ง  ควำมพร้ อม เพรี ย ง กัน  

ควำมกลมเกลียวกัน ควำมปรองดองกัน  

ร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมที่

ต้องกำร เกิดกำรงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ปรำศจำกกำรทะเลำะวิวำท ไม่เอำรัด

เอำเปรียบกัน เป็นกำรยอมรับควำมมี 

เหตุผล ยอมรับควำมแตกต่ำงหลำก

หลำยทำงควำมคิด ควำมหลำกหลำย

ในเรื่องเชื้อชำติ 

๖.๑ ร่วมมือในกำรท�ำงำนด้วยควำมกลมเกลียวและ

ปรองดอง

๖.๒ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น     

๖.๓ ปฏิบัติตนตำมบทบำทผู้น�ำและผู้ตำมที่ดี

๖.๔ ยอมรับควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม ควำมคิด 

ควำมเชื่อที่หลำกหลำย พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่

ร่วมกันอย่ำงสันติ

๖.๕ ไม่ทะเลำะวิวำท

๗. มีวินัย

หมำยถึ ง  ก ำ รยึ ด ม่ั น ในระ เบี ยบ    

แบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบั ติ  

ซ่ึ งมีทั้ งวินัย ในตนเองและวินัยต่อ 

สถำนศึกษำ สถำบัน องค์กร สังคมและ

ประเทศ

๗.๑ ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำ

และสังคม

๗.๒ ปฏิบัติตำมกติกำและมำรยำทของสังคม

๗.๓ ประพฤติตนตำมหลักศีลธรรมอันดีงำม

๗.๔ ประพฤติตนตรงต่อเวลำ 

๘. สะอาด

หมำยถึง กำรปรำศจำกควำมมัวหมอง  

ท้ั ง ก ำ ย  ใจ แ ล ะ ส ภ ำ พ แว ด ล้ อ ม  

ควำมผ่องใสเป็นที่เจริญตำ ท�ำให้เกิด

ควำมสบำยใจแก่ผู้พบเห็น

๘.๑ คิดดี พูดดี ท�ำดี

๘.๒ รักษำสุขภำพร่ำงกำยตำมหลักสุขอนำมัย

๘.๓ รักษำที่อยู่อำศัย สิ่งแวดล้อมตำมสุขลักษณะที่ดี
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พฤติกรรมบ่งชี้

๙. สุภาพ

หมำยถึง ควำมเรียบร้อย อ่อนโยน 

ละมุนละม่อม มีกริยำมำรยำทที่ดีงำม 

มีสัมมำคำรวะ และสร้ำงควำมสัมพันธ์

ทำงสังคมระหว่ำงบุคคล

๙.๑ ประพฤติตนสุภำพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน

ตำมสถำนภำพและกำลเทศะ

๙.๒ ประพฤติตนเหมำะสมตำมมำรยำทของ

วัฒนธรรมไทย

๙.๓ ไม่ประพฤติก้ำวร้ำวรุนแรง วำงอ�ำนำจข่มผู้อื่น 

ทั้งโดยวำจำและท่ำทำง

๙.๔  ควบคุมกริยำมำรยำทในสถำนกำรณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์

๙.๕  แสดงสัมมำคำรวะต่อครู อำจำรย์อย่ำงสม�่ำเสมอ 

ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง

๙.๖  แสดงควำมมีมนุษยสัมพันธ์

๑๐. ละเว้นอบายมุข

หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบัติตนเพื่อ

หลีกเลี่ยงหนทำงแห่งควำมเสื่อม 

๑๐.๑ ไม่เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมำ

๑๐.๒ ไม่เล่นกำรพนัน

๑๐.๓ หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม
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 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำาเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา

    ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) วิชำ มหำคุณ   ท่ีปรึกษำ

๑. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ประธำนอนุกรรมกำร

๒. รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือ  อนุกรรมกำร

    ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.

    (กลุ่มภำรกิจด้ำนส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ

    ป้องกันกำรทุจริต)

๓. นำยชำญเวช บุญประเดิม    อนุกรรมกำร

๔. นำยไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์    อนุกรรมกำร

๕. นำยสุบิน แพทย์รัตน์    อนุกรรมกำร

๖. นำงสำววัลลภำ อยู่ทอง    อนุกรรมกำร

๗. นำงสมจิตต์  ศิริอังกูร    อนุกรรมกำร

๘. นำยประยูร  หร่ังทรัพย์    อนุกรรมกำร

๙. นำยมำนพ  กล่ินทรัพย์    อนุกรรมกำร

๑๐. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักป้องกันกำรทุจริตภำคประชำสังคม อนุกรรมกำร

      และกำรพัฒนำเครือข่ำย    

๑๑. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักป้องกันกำรทุจริตภำคกำรเมือง  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

      (นำยบุญแสง ชีระภำกร) 

๑๒. นำงขวัญใจ  กล่ินขจำย    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๑๓. นำยสุทัศน์  สมน้อย    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๑๔. นำงสำวขวัญนภำ  เครือวัลย์   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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คณะท�างานส่งเสรมิ สนบัสนนุการพฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์แก่นักเรยีนนักศึกษาอาชวีศึกษา

นำยประดษิฐ์  ระสติำนนท์     ทีป่รกึษำ

นำยอกนษิฐ์  คลงัแสง      ทีป่รกึษำ

นำยวณชิย์  อ่วมศร ี      ทีป่รกึษำ

๑. นำยชยัรตัน์  ขนษิฐบตุร     ประธำนคณะท�ำงำน

๒. นำยชำญเวช  บญุประเดมิ     รองประธำนคณะท�ำงำน

๓. นำยไพฑรูย์  นนัตะสคุนธ์     คณะท�ำงำน

๔. ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัมำตรฐำนกำรอำชวีศกึษำและวิชำชพี คณะท�ำงำน

๕. ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่งำนอำชวีศกึษำ   คณะท�ำงำน

๖. นำงสมุำล ี โฆษตินธิกิลุ     คณะท�ำงำน

๗. นำงสมพศิ  เลก็เฟ่ืองฟู     คณะท�ำงำน

๘. นำงสวุรรณำ  สำสนรกักิจ     คณะท�ำงำน

๙. นำยบญุทอง  สขุสวสัดิ ์     คณะท�ำงำน

๑๐. นำงพชัรย์ี  สุน่สวสัดิ ์     คณะท�ำงำน

๑๑. นำงสำววลัลภำ  อยูท่อง     คณะท�ำงำน

๑๒. นำงสำวสจุติรำ  ปทมุลังกำร์   คณะท�ำงำน

๑๓. นำงสำวโสภ ี นลิรกัษ์     คณะท�ำงำน

๑๔. ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัป้องกันกำรทจุรติภำคกำรเมือง  คณะท�ำงำน

      (นำยบญุแสง  ชรีะภำกร) 

๑๕. นำงสำวอญัชล ี ตวิำนนท์     คณะท�ำงำนและเลขำนกุำร

๑๖. นำงขวญัใจ  กลิน่ขจำย     คณะท�ำงำนและผูช่้วยเลขำนกุำร

๑๗. นำงพรทพิย์  เอกมหำรำช     คณะท�ำงำนและผูช่้วยเลขำนกุำร

๑๘. นำยมำนพ  กลิน่ทรพัย์     คณะท�ำงำนและผูช่้วยเลขำนกุำร
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