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 ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การ
เปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ2573(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการกำลังคนที่มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่
ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมี
ความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทย
ส่วนใหญ่และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีเป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเอง
เป็นหลักมากกว่าการคำนึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย 
วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการที่ลอกเลียนแบบ
วัฒนธรรมจากต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจาก
ต่างประเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ละทิ้งค่านิยมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและลด
คุณค่าของความเป็นไทย จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการปรับเปลี่ยนให้คนมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) นักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 จะเป็น
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บุคคลากรของประเทศท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งขายไปยัง
ต่างประเทศ เพ่ือเอาเงินตราเข้าประเทศและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมีรายได้สูงได้ นักเรียนจะมี
ความสามารถเช่นนั้นได้ต้องมีความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความสามารถด้านการ
คิดด้วยพร้อมกันไป ไม่ใช่เพียงแต่ลอกเลียนคนอื่นมาเท่านั้น ในขณะที่รู้จักคิดสร้างสรรค์สำหรับการคิด
นวัตกรรม(Innovation Thinking) เป็นการคิดที่สร้างผลผลิตที่มีความใหม่ ไม่ซ้ำแบบใครและมีความเป็นเชิง
บวก และการคิดรับผิดชอบ (Responsible Thinking) ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำในทุกขั้นตอน ตลอดจน
รับผิดชอบต่อผลผลิตที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย” (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 
2560)  กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมใน
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะ และ 
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และนำไปสู่การพัฒนาองค์การและสังคมสอดให้คล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 นอกเหนือจาก
การเรียนรู้ใน เนื้อหาสาระวิชาแกน ที่จะทำให้เกิดทักษะพ้ืนฐานแล้ว จำเป็นต้องพัฒนาทักษะ  ด้านความรู้
เกี่ยวกับโลก เพื่อการดำรงอยู่ในอนาคต ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะชีวิตและการทำงาน จิตห้าลักษณะสำหรับอนาคต ที่สำคัญ จิตเชี่ยวชาญ จิตรู้
สังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์จิตเคารพ และจิตรู้จริยธรรม   เพ่ือความสำเร็จทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิตและ
จรรโลง ให้สังคมในอนาคตน่าอยู่มากยิ่งข้ึนคนไทย เยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนให้สอดคล้องกับกระแส
แห่งการเปลี่ยนแปลง  ทักษะสำคัญที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามคำย่อว่า3Rs + 
8Cs (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) โดยเฉพาะทักษะการพัฒนานักเรียนเพ่ือให้เกิดความมีเมตตา 
กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) ซึ่งเพ่ิมเติมเข้านั้นจึงเป็นหนึ่งในปัญหาและความท้าทายที่เกิด
จากระบบการศึกษาที่จะต้องศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตรการสร้างกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนเพื่อให้ สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
หัวใจสำคัญของการพัฒนาของแต่ละประเทศ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในแต่ละประเทศ ทำให้รัฐบาลต้องหันมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคง
ของการพัฒนาประเทศในอนาคต จากรายงานของ UNITED NATIONS DEVELOPMENT GROUP (2013) 
เรื่อง The World We Want พบว่า ประชาชนเกือบ 600,000 คน ชี้ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ 
การศึกษาท่ีดี รองลงมาคือ การดูแลสุขภาพท่ีดีขึ้น จำนวน 472,300 คน และอันดับ 3 คือ รัฐบาลที่ดีและ
ซื่อสัตย์ จำนวน 415,446 คน และอันดับ 4 โอกาสในการทำงานที่ดีข้ึน จำนวน 410,950 คน  การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ หลายด้าน ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ ในครั้งนี้พบว่า มีประเด็นที่สำคัญที่ต้องบูรณาการเข้าไปในการศึกษาคือ เรื่องสิทธิมนุษยชน 
ธรรมาภิบาลและคุณธรรม อาหารและน้ำพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล และเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน โดยในด้านสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลนั้นการศึกษาต้องมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้
เยาวชนมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ต้องยึดหลักคุณธรรม ปลูกฝังเจตคติในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรี
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ความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น จากการศึกษาประเด็นวาระสำคัญทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใน
ประเด็นหลักท่ีต้องการพัฒนา ได้แก่การเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้มีทักษะที่สำคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพของครู พร้อมทั้งการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ และทัศนคติท่ีถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมี
ประเด็นในเรื่องความรับผิดชอบ (accountability) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทยชี้ว่าเป็นจุดอ่อนของ
ระบบการศึกษาไทย (สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)  ภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา 
โดยส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2560 : ฏ) ดังนั้น เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยจะต้องมี
ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม เพราะความรู้และวิทยาการท้ังปวงไม่ช่วยให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ แต่
การพัฒนาด้านที่สำคัญที่สุด คือ การปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิด
ความสงบสุขในสังคม เป็นการทำหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  คุณธรรม เป็น สภาพความดี
ในจิตใจ หรือเป็นคุณสมบัติภายในจิตใจส่วน จริยธรรม เป็นพฤติกรรม ภายนอก โดยเฉพาะในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมมนุษย์(พระพรหมคุณาภรณ์, 2552) คุณธรรมคือคุณความดีความหมายดังกล่าวคุณธรรมจริยธรรม คือ 
ประมวลการประพฤติท่ีดีงามทั้งกายวาจา และจิตใจโดยถือในจิตใจซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมคือ
จริยธรรมนั่นเองซึ่งในโดยคำทั้งสองจะถูกใช้ควบคู่กันไป การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีข้ึนได้นั้นจะต้อง
สร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พวกเขามีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ความรักความเมตตา
ต่อกันซึ่งรากฐานที่ดีเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ต้องทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการสร้างบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ถึงคุณค่าท่ีแท้จริงของความเป็นมนุษย์และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหนือสิ่งอื่นใด (อาจอง 
ชุมสาย ณ อยุธยา, 2561)   
 กลุ่มโรงเรียนพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้แก่  กลุ่มท่ี1 กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับเป็น
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์หรือพระราชูปถัมภ์  จำนวน 80 โรง กลุ่มที่ 2  กลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ จำนวน 97  และกลุ่มท่ี3โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จำนวน 28 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 
205 โรงเรียน   โดยจะมีคำขวัญร่วมกัน คือ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ มี
เป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ ประการแรก ความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีจิตอาสาเสียสละ และเคารพซึ่ง
กันและกัน  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สืบสานวัฒนธรรมไทย ประการที่สอง การบริหารโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมได้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้
ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางทัศนคติความ
เชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบ
การศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและ
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มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็พบเช่นเดียวกันในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จากการศึกษาสภาพ
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจากแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่กระทำความผิด ของงานปกครองของ
โรงเรียน จากการสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม จากคณะครูในโรงเรียน และ ภาพสะท้อนจากชุมชน พบว่า 
นักเรียนในโรงเรียนจำนวนไม่น้อย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางโรงเรียนจัดให้  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนด เช่น มาโรงเรียนสาย ไม่เข้าเรียน ทิ้งขยะไม่
เป็นที่ ไม่เข้าแถวเวลารับของหรือซื้ออาหารที่โรงอาหาร ขาดความมีน้ำใจ ไม่เสียสละ ไม่มีความอดทน เดินผ่าน
ครูไม่ยกมือไหว้ การบริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมได้ 
พัฒนานักเรียนทั้งทางด้านความรู้ควบคู่ไป กับทางด้านคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ ความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีของนักเรียน จากปัญหาที่พบและความต้องการของชุมชน จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้อง
พัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าวเพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้น  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยใช้แนวปฏิบัติตามหลัก "เบญจวิถี" ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 1) เทิดทูน
สถาบัน 2) กตญัญู 3) บุคลิกดี 4) มีวินัย 5) ให้เกียรติ เพ่ือช่วยสร้างเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยให้มีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
สามารถนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนให้เป็นแบบอย่างเดียวกันต่อไป    
 ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  15  ธันวาคม 2503 (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2555, น.7) ความว่า  “...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและใน
ทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่  จะต้องรู้จักอบรมเด็กท้ังในด้านศีลธรรมจรรยา  และวัฒนธรรม  รวมทั้งให้มีความ
สำนึกรับผิดชอบ  ในหน้าที่ด้วย...” 
 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนถือไม่จำกัดอายุ การสริมสร้างและปลูกฝังเริ่มตั้งแต่วัย
เด็ก (Audun Dahl and Melanie Killen, 2018)อายุและการศึกษาจริยธรรมไม่มีผลต่อการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม (Buell, E. K. 2009) การจัดกิจกรรมมีผลต่อการส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นทางความ
ขัดแย้งในทางศีลธรรมที่ช่วยให้นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมเพ่ิมสูงขึ้นได้ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา
และหลักสูตรจะมีผลในการเพ่ิมคุณธรรมให้นักเรียน  (Fitzgerald, D. 2011) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของนักเรียนให้สูงขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เสนอรูปแบบใน
การพัฒนากิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมได้สูงขึ้น(สุทธิวรรณ ตันติ
รจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. 2552,สุระ อ่อนแพง และคณะ2556,ประไพรัตน์ ลำใจ. 2557, นพดล 
เด่นดวง 2560, ปาริชาติ ธีระวิทย์ 2561และ Fitzgerald, D. 2011)  
 คุณธรรม  จริยธรรม คือ สภาพคุณงามความดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 263) ความดีทาง  
ความประพฤติและจิตใจ โดยความประพฤติที่ดีงามเพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก
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ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านจิตใจคือการ
รู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ  
 แม้ว่าจะพบว่ามีผู้วิจัยได้พัฒนาการเสริมสร้างเบญจวิถีของนักเรียนท่าน แต่ด้วยกระบวนทัศน์การ
จัดการเรียนรู้ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพ่ือให้ได้
ข้อสนเทศ    ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  ได้เนื้อหาเชิงลึกเพ่ือใช้ในการพัฒนาเบญจวิถขีองนักเรียน                                        
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสังคมไทยต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการ
บริหารจัดการการศึกษา เนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ประยุกต์ในการพัฒนาศาสตร์ของการบริหารจัดการการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

 
 
 
 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเบญจวิถี  ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
  1. เทิดทูนสถาบัน  มีตัวบ่งชี้ย่อย 4  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
   1.1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ 
   1.2 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3 ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา 
   1.4 สืบสานรักษาดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริแสดงความสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์   
  2. กตัญญู  มีตัวบ่งชี้ย่อย  5  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
   2.1 แสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์  
   2.2  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ 
   2.3  อาสาทำงานให้ผู้อื่น 
   2.4  ดูแล ช่วยเหลือ  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ด้วยความเต็มใจ 
   2.5  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  3. บุคลิกดี  มีตัวบ่งชี้ย่อย  4  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
   3.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
   3.2 ไม่แสดงอาการโกรธเคือง หรือตอบโต้ผู้อื่นเมื่อโดนตำหนิ 
   3.3 แสดงความชื่นชม ยินดีกับเพื่อนและผู้อ่ืน 
   3.4 แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะอย่างสุภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
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  4. มีวินัย  มีตัวบ่งชี้ย่อย 5  ตัว ดังนี้   
   4.1 ความรับผิดชอบต่อการศึกษา เล่าเรียน 
   4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศ 

4.3 ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับของสถานศึกษา 

   4.4 ทำงานที่ได้รับมอหมอบหมายสำเร็จ ทันเวลา 
   4.5 ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
  5. ให้เกียรติ  มีตัวบ่งชี้ย่อย 5 ตัว ดังนี้ 
   5.1 ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อื่น  
   5.2 ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน 
   5.3 ไม่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน  
   5.4 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   5.5 ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                                      
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รูปแบบการพัฒนาเบญจวิถี 

หลักการและเหตุผล การพัฒนาการศึกษาเน้นการสร้างคนให้มีระเบียบวินัยเป็น
พลเมืองดีของสังคม ภายใต้วิถีความเป็นไทย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

องค์ประกอบเบญจวิถี 1. เทิดทูนสถาบัน   
2. กตัญญ ู  
3. บุคลิกดี   
4. มีวินยั   
5. ให้เกียรติ   

วิธีการพัฒนา 
เบญจวิถี 

1. การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 12 กิจกรรม 
2.โครงการเบญจวิถี 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 1. คู่มือการพัฒนาเบญจวิถี 
2. สื่อออนไลน์ 
3. วิทยากรภายนอก 

การวัดและการ
ประเมินผล 

1. เครื่องมือการประเมิน 
2. วิธีการประเมิน 
3. ผู้ประเมิน 
4. ระยะเวลาในการประเมิน 
5. เกณฑ์การประเมิน 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
  
  

 เบญจวิถีของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร  มีตัวบ่งชี้หลัก 5 ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้ย่อย  23  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  1. เทิดทูนสถาบัน  มีตัวบ่งชี้ย่อย 4  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
   1.1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ 
   1.2 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3 ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา 
   1.4 สืบสานรักษาดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริแสดงความสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
  2. กตัญญู  มีตัวบ่งชี้ย่อย  5  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
   2.1 แสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์  
   2.2  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ 
   2.3  อาสาทำงานให้ผู้อื่น 
   2.4  ดูแล ช่วยเหลือ  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ด้วยความเต็มใจ 
   2.5  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  3. บุคลิกดี  มีตัวบ่งชี้ย่อย  4  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
   3.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
   3.2 ไม่แสดงอาการโกรธเคือง หรือตอบโต้ผู้อื่นเมื่อโดนตำหนิ 
   3.3 แสดงความชื่นชม ยินดีกับเพื่อนและผู้อ่ืน 
   3.4 แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะอย่างสุภาพ 
  4. มีวินัย  มีตัวบ่งชี้ย่อย 5  ตัวบ่งชี้ ดังนี้   
   4.1 ความรับผิดชอบต่อการศึกษา เล่าเรียน 
   4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศ 

4.3 ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับของสถานศึกษา 

   4.4 ทำงานที่ได้รับมอหมอบหมายสำเร็จ ทันเวลา 
   4.5 ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
  5. ให้เกียรติ  มีตัวบ่งชี้ย่อย 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   5.1 ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อื่น  
   5.2 ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน 
   5.3 ไม่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน  
   5.4 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   5.5 ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ 

องค์ประกอบ  ตัวบ่งช้ีเบญจวิถี 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
  
 เบญจวิถี หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกมา ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติและค่านิยม 
ความประพฤติ ภายใต้สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ กฎ ระเบียบของสังคม มีความรับผิดชอบ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติประกอบด้วย 
 1. เทิดทูนสถาบัน  หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกถึง  การแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ 
ครูอาจารย์  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ  อาสาทำงานให้ผู้อ่ืน  ดูแล ช่วยเหลือ  พ่อแม่  
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ด้วยความเต็มใจ  การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 2. กตัญญู  หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกถึง  การแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ครู
อาจารย์  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ  อาสาทำงานให้ผู้อ่ืน  ดูแล ช่วยเหลือ  พ่อแม่  
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ด้วยความเต็มใจ  การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 3. บุคลิกดี  หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกถึง การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน ไม่แสดงอาการโกรธเคือง หรือตอบโต้ผู้อ่ืนเมื่อโดนตำหนิ แสดงความชื่นชม ยินดีกับเพ่ือนและผู้อ่ืน   
การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะอย่างสุภาพ   
 4. มีวินัย  หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกถึง ความรับผิดชอบต่อการศึกษา เล่าเรียน  
ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศ ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับของสถานศึกษา ทำงานที่ได้รับมอหมอบ
หมายสำเร็จ ทันเวลา ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
 5. ให้เกียรติ  หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกถึง ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน  ไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ
ความแตกต่างของมนุษย์ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเบญจวิถี หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน 
เพ่ือช่วยให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มี   เจตคติ มีพฤติกรรม ตามตัวบ่งชี้ เบญจวิถี ประกอบด้วยแนวทาง
พัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้ 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  ในวันจันทร์  และวันศุกร์    
  2. การจัดทำกิจกรรมโครงการ/โครงงาน  หมายถึง การดำเนินการพัฒนาเบญจวิถี  ด้วยการจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสู่ความเป็นสุภาพบุรุษ
สุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถี 
 แนวทางการพัฒนาเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ดังภาพที่ 2 
 
  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         
 
 
ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                                 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การจัดการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม         

2. การจัดทำกิจกรรม
โครงการ/โครงงาน 

 
คุณลักษณะเบญจวิถีของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 

1. เทิดทูนสถาบัน  2. กตัญญู  3. บุคลิกดี  4. มีวินัย  5. ให้เกียรติ 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนสู่ความเป็น
สุภาพสตรีตามหลัก
เบญจวิถีของกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมระเบียบแถว 

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมเบญจเป็นหนึ่ง 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมสร้างข้อตกลง 
กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมสิทธิมนุษยชน 
กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมใครคือคนละเมิดกติกา 
กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมใครคือคนละเมิดสทิธิผู้อื่น 
กิจกรรมท่ี 7  กิจกรรมใจเขาใจเรา 
กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนากายใจ 
กิจกรรมท่ี 9  กิจกรรมแตกต่างไม่แตกแยก 
กิจกรรมท่ี 10  กิจกรรมระนาบเดียวกัน 
กิจกรรมท่ี 11  กิจกรรมความกตัญญูและคุณธรรม 
กิจกรรมท่ี 12  กิจกรรมกล่องความดี 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

  
 คำชี้แจง    
  1. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะเบญจวิถโีดยใช้กิจกรรมบูรณาการครูผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรม
สามารถใช้เวลาในชั่วโมงวันจันทร์  ระเบียบแถว  วันศุกร์  สวดมนต์ไหว้พระและเบญจวิถีกาษจนา กิจรรมโฮม
รูม  เป็นต้น  ซึ่งโรงเรียนอาจจัดเป็นชั่วโมงสอนในตารางเรียน หรือทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนก็ได้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาเบญจวิถ ีโดยใช้กิจกรรมสำคัญ  12  กิจกรรม  ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมระเบียบแถว 
   กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเบญจเป็นหนึ่ง 
   กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมสร้างข้อตกลง 
   กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสิทธิมนุษยชน 
   กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมใครคือคนละเมิดกติกา 
   กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมใครคือคนละเมิดสิทธิผู้อื่น 
   กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมใจเขาใจเรา 
   กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนากายใจ 
   กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมแตกต่างไม่แตกแยก 
   กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมระนาบเดียวกัน 
   กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมความกตัญญูและคุณธรรม 
   กิจกรรมที่ 12  กิจกรรมกล่องความด ี   
  2. ครูควรเริ่มดำเนินกิจกรรมไปตามลำดับ ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 จนถึง กิจกรรมที่ 12  
  3. ครูสามารถยืดหยุ่นโดยปรับกิจกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ได้ เช่น จำนวนนักเรียน  วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่  เป็นต้น 
  4. ครูควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน   พฤติกรรมของตนเอง  ของเพ่ือน ของกลุ่ม อย่าง
สร้างสรรค์  พร้อมทั้งนำคะแนนประเมินมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้ง ต่อ ๆ  ไปด้วย 
  5. คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเบญจวิถีของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ควรนำสารสนเทศที่ได้มาทำ PLC เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน
รายบุคคล อันจะช่วยทำให้การพัฒนาเบญจวิถีของนักเรียน  มีความหมาย มีคุณค่า และเกิดการพัฒนาต่อยอดอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 

การพัฒนาคุณลักษณะเบญจวิถีโดยการจัดกิจกรรมการาเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนพฤติกรรมความองคร์วม  ผ่านการลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงาน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับการระเบียบแถว ไปเผยแพร่และ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับของโรงเรียน 
  3. ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
 กระบวนการจัดกิจกรรม 
สัปดาห์ที่ กิจกรรม 

1 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ฝึกปฏิบัติ 
- การเรียกเข้าแถว โดยใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่”  
- การแยกคู่ขาด 
- การนับตามปกติ 
- การนับทั้งแถว 
- ท่าตรง 
- ท่ายกอก 
- ท่าพักตามปกติ 
- ท่าพักตามระเบียบ 
- ท่าพักตามสบาย 
- ท่าพักแถว 
- ท่าเลิกแถว 

 

กิจกรรมที่ 1  ระเบียบแถว 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
2 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 

รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การเรียกแถว 

-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน  

- ท่าตรง  ท่ายกอก  ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบาย 
ฝึกปฏิบัติ 
- ท่าซ้ายหัน 
- ท่าขวาหัน 
- ท่ากลับหลังหัน 
- ท่าก่ึงซ้ายหัน 
- ท่าก่ึงขวาหัน 
- ท่าก้าวทางข้าง 
- ท่าก้าวถอยหลัง 

3 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน  

- ท่าตรง  ท่ายกอก  ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบาย 
- ท่าซ้ายหัน  ท่าขวาหัน  ท่ากลับหลังหัน  ท่ากึ่งซ้ายหัน  ท่ากึ่งขวาหัน         

ท่าก้าวทางข้าง  ท่าก้าวถอยหลัง 
ฝึกปฏิบัติ 
- ท่าวันทยหัตถ์ 
- ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ 
- ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ 
- ท่าแลขวา, แลซ้าย 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
- ท่าถอดหมวก 
- ท่าสวมหมวก 

4 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน  

- ท่าตรง  ท่ายกอก  ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบาย 
- ท่าซ้ายหัน  ท่าขวาหัน  ท่ากลับหลังหัน  ท่ากึ่งซ้ายหัน  ท่ากึ่งขวาหัน         

ท่าก้าวทางข้าง  ท่าก้าวถอยหลัง 
- ท่าวันทยหัตถ์  ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์  ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์          

ท่าแลขวา, แลซ้าย  ท่าถอดหมวก  ท่าสวมหมวก  
ทดสอบ ท่าต่างๆ ที่ทบทวน และได้ฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 1-3 

5 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ฝึกปฏิบัติ 
- การจัดแถวเตรียมตัวสวนสนาม *** 
- ท่าเดินสวนสนาม   
- ท่าเดินตามปกติ   
- ท่าเดินตามสบาย   
- ท่าหยุดจากการเดิน   
- ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน   
- ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
- ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
6 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 

รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การเรียกแถว 

-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   

ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

ทดสอบ   

- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   
ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

7 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   

ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
     ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

ฝึกปฏิบัติ 
- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี 
- ท่าหยุดจากการซอยเท้า 
- ท่าเดินจากการซอยเท้า 
- ท่าซอยเท้าจากการเดิน 
- ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
8 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 

รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การเรียกแถว 

-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   

ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
     ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

ฝึกปฏิบัติ 
- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี 
- ท่าหยุดจากการซอยเท้า 
- ท่าเดินจากการซอยเท้า 
- ท่าซอยเท้าจากการเดิน 
- ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

9 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี  ท่าหยุดจากการซอยเท้า  ท่าเดินจากการซอยเท้า 

ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

ทดสอบ 
- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี  ท่าหยุดจากการซอยเท้า  ท่าเดินจากการซอยเท้า 

ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

 

 



309 
 

   
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
10 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 

รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การเรียกแถว 

-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   

ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
     ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี  ท่าหยุดจากการซอยเท้า  ท่าเดินจากการซอยเท้า 
ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

11 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   

ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
     ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี  ท่าหยุดจากการซอยเท้า  ท่าเดินจากการซอยเท้า 
ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

12 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
ฝึกปฏิบัติ 
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ 
- การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน 
- แถวตอนเรียงหนึ่ง 

13 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน 
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ 
- การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน 
- แถวตอนเรียงหนึ่ง 
ทดสอบ  
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ 
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ 
- การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน 

แถวตอนเรียงหนึ่ง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
14 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 

รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การเรียกแถว 

-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าตรง  ท่ายกอก  ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบาย 
- ท่าซ้ายหัน  ท่าขวาหัน  ท่ากลับหลังหัน  ท่ากึ่งซ้ายหัน  ท่ากึ่งขวาหัน         

ท่าก้าวทางข้าง  ท่าก้าวถอยหลัง 
- ท่าวันทยหัตถ์  ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์  ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์          

ท่าแลขวา, แลซ้าย  ท่าถอดหมวก  ท่าสวมหมวก  
- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   

ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
     ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี  ท่าหยุดจากการซอยเท้า  ท่าเดินจากการซอยเท้า 
ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

15 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าตรง  ท่ายกอก  ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบาย 
- ท่าซ้ายหัน  ท่าขวาหัน  ท่ากลับหลังหัน  ท่ากึ่งซ้ายหัน  ท่ากึ่งขวาหัน         

ท่าก้าวทางข้าง  ท่าก้าวถอยหลัง 
- ท่าวันทยหัตถ์  ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์  ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์          

ท่าแลขวา, แลซ้าย  ท่าถอดหมวก  ท่าสวมหมวก  
- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   

ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
     ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี  ท่าหยุดจากการซอยเท้า  ท่าเดินจากการซอยเท้า 
ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

16 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าตรง  ท่ายกอก  ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบาย 
- ท่าซ้ายหัน  ท่าขวาหัน  ท่ากลับหลังหัน  ท่ากึ่งซ้ายหัน  ท่ากึ่งขวาหัน         

ท่าก้าวทางข้าง  ท่าก้าวถอยหลัง 
- ท่าวันทยหัตถ์  ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์  ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์          

ท่าแลขวา, แลซ้าย  ท่าถอดหมวก  ท่าสวมหมวก  
- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   

ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
     ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี  ท่าหยุดจากการซอยเท้า  ท่าเดินจากการซอยเท้า 
ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

 

17 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทบทวน   
- ท่าตรง  ท่ายกอก  ท่าพักตามปกติ  ท่าพักตามระเบียบ  ท่าพักตามสบาย 
- ท่าซ้ายหัน  ท่าขวาหัน  ท่ากลับหลังหัน  ท่ากึ่งซ้ายหัน  ท่ากึ่งขวาหัน         
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
ท่าก้าวทางข้าง  ท่าก้าวถอยหลัง 

- ท่าวันทยหัตถ์  ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์  ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์          
ท่าแลขวา, แลซ้าย  ท่าถอดหมวก  ท่าสวมหมวก  

- ท่าเดินสวนสนาม  ท่าเดินตามปกติ  ท่าเดินตามสบาย   
ท่าหยุดจากการเดิน  ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 

     ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 

- ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี  ท่าหยุดจากการซอยเท้า  ท่าเดินจากการซอยเท้า 
                ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน 

18 จัดกองฝึกระเบียบแถวตามระดับชั้น (แยกชาย - หญิง) ม. 1 – 6 ยกเว้น ม. 5 มี 1 กอง 
รวมทั้งหมด 11 กอง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียกแถว 
-   ใช้คำสั่ง “แถวตอนเรียงสี่” ในการจัดกอง 

-   ใช้คำสั่ง “นับทั้งแถว” เพ่ือเช็คยอดนักเรียนประจำกอง 

2. กิจกรรมในการฝึกประจำสัปดาห์  
ทดสอบ 
การเดินสวนสนาม   

 ระยะเวลา  12 สัปดาห์ะหว่างวันที่  5  กุมภาพันธ์  ถึง  9  กุมภาพันธ์  2561) 
 

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  ครูผู้สอน นักเรียนแกนนำ 
 
 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 

       
 
 
 
 
 
 



314 
 

   
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 

คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล แต่งกายถูกต้อง

ตามระเบียบของ
โรงเรียน 

   
 

ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา ข้อบังคับ
ของโรงเรียน 
   

ปฏิบัติตามคำมั่น
สัญญาแสดงความ
ชื่นชม ยินดีกับ

เพ่ือนและผู้อ่ืนไม่
แสดงอาการโกรธ

เคือง ฯ 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
พิจารณาจาก 
1. แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่
ทางโรงเรียนกำหนดเมื่ออยู่ในเวลาเรียน 
2. แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่
ทางโรงเรียนกำหนด รักษาความสะอาดเรียบร้อย
ของเครื่องแบบนักเรียน 
3. แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่
ทางโรงเรียนกำหนดตลอดเวลาเมื่อสวม
เครื่องแบบนักเรียนและรักษาความสะอาด
เรียบร้อยของเครื่องแบบนักเรียน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับของโรงเรียน
พิจารณาจาก 
1. มาโรงเรียนทันเวลา 
2. แต่งกายถูกระเบียบ 
3. ไม่ทำผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาแสดงความช่ืนชม ยินดี
กับเพื่อนและผู้อ่ืนไม่แสดงอาการโกรธเคือง ฯ
พิจารณาจาก 
1. มีความพยายามทำตามคำมั่นสัญญา 
2. มุ่งม่ันตั้งใจทำตามคำม่ันสัญญา 
3. ทำตามคำมั่นสัญญาสำเร็จ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
 

 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความนอบน้อมต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธรรมชาติและสรรพ
สิ่ง เคารพต่อกันและกัน เตรียมความพรั่งพร้อมทั้งกายและใจ 
  2) เพ่ือพัฒนาเบญจวิถีของนักเรียนในเรื่อง เทิดทูนสถาบัน  ความกตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัยและให้
เกียรติ   
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ 
  2.  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.  สืบสานรักษาดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ 
 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1) เมื่อใกล้ถึงเวลา 08.00 น. ครูจะเน้นย้ำให้นักเรียนเตรียมตัว เพื่อเข้าแถว หลังจากนั้นนักเรียน
จะเดินมาเข้าแถวหน้าเสาธง 
  2) นักเรียนและครูประจำชั้น เข้าแถวหน้าเสาธง เพื่อทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวด
มนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณตน 
  3) นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมน้องไหว้พ่ี พี่รับไหว้น้อง และทุกคนไหว้คุณครู โดยเริ่มต้นที่
ระดับชั้นม. 1 หันหลังกลับยกมือไหว้ พร้อมกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ พ่ี” พ่ี ม. 2 ยกมือรับไหว้ พร้อมกล่าว
คำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะน้อง” จากนั้น ม. 2 ก็หันหลังไปทำเคารพพ่ีนักเรียนชั้น ม.3 จนถึงระดับชั้นม. 6 
ก่อนที่นักเรียนทั้งหมด จะกล่าวคำว่า “สวัสดีครับคุณครู” ครูรับไหว้นักเรียน พร้อมกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/
ค่ะ” 
  4) ครูเวรจัดกิจกรรมมอบรางวัลที่ทำความดี หรือได้รับรางวัล (ถ้ามี) 
  5) ครูเวรปล่อยแถวนักเรียนทีละชั้น โดยให้นักเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียน  
 

 ระยะเวลา  12 สัปดาห์ที่   (ระหว่างวันที่  29  มกราคม  ถึง  2  กุมภาพันธ์  2561) 
 

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  นักเรียนแกนนำ   
 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 

กิจกรรมที่ 2  กจิกรรมเบญจเป็นหนึ่ง 
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กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัติย์ 

 
 

ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

สืบสานรักษา
ดำเนินชีวิตตาม

แนวทาง
พระราชดำริฯ 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ พิจารณาจาก 
1. แสดงความความเคารพต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
2. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ของทาง
โรงเรียน 
3.  เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ที่หน่วยงาน
ชุมชนจัดขึ้น   

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิจารณาจาก 
1. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชั้นเรียน 
2. เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
3. ร่วมกิจกรรมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

สืบสานรักษาดำเนินชีวิตตามแนวทาง
พระราชดำริฯ พิจารณาจาก 
1. นักเรียนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ไม่ขีดเขียน ทำลาย ทรัพย์สินส่วนรวม 
3. สร้างเครือข่ายการทำกิจกรรมตามแนว
พระราชดำริ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
  
 
 
 
 

 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม  

  1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกัน  ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและนำเสนอผลงาน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกัน                                       
ไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1. ความรับผิดชอบต่อการศึกษา เล่าเรียน 
  2. ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศ 
  3. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับของโรงเรียน 
 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1. ครูอธิบาย  “ประชาธิปไตย”  คือการปกครองโดย  “กติกา”  หรือกฎหมายที่มาจาก
ประชาชน  ดังนั้น  กติกาในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนจะมาจากนักเรียนนักศึกษาตกลงกันว่า  เราควรจะมี
กติกาอะไรบ้าง   
  2.  ครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนมาคนละ  1  ข้อ  
โดยเขียนบน  post-it  (กระดาษเขียนตอบ) และให้แต่ละคนออกมาติดที่กระดานหน้าห้อง 
   ตัวอย่างคำตอบ 
    1. ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องเรียน 
    2. ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน ฯลฯ 
  3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นทีน่ักเรียนนำเสนอมาทั้งหมด ออกเป็นกลุ่ม  โดยให้เรื่องที่
คล้ายกันหรือทำนองเดียวกันเป็นประเด็นเดียวกัน 
  4.  ครูนำประเด็นกติกาท่ีสรุปเป็นข้อๆ  มา  “ตกลงกัน”  ไปทีละข้อ  โดยใช้หลักการปกครอง
โดยเสียงข้างมากท่ีคุ้มครองเสียงข้างน้อย  (เสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อย  และเสียงข้างน้อยเคารพเสียง
ข้างมาก)  ให้เสียงข้างน้อยได้แสดงความคิดเห็นให้เสียงข้างมากรับฟังโดยหลีกเลี้ยงการโหวตและใช้วิธีสรุป
แบบ  “เห็นพ้องต้องกัน”  ไปทีละข้อ  จำนวน  5  ข้อ 
  5.  เขียน  “กติกา”  ที่ตกลงกันบนกระดาษ Clip Chat  และติดไว้ในห้องให้เห็นโดยทั่วกัน                             
และให้ผู้เรียนจดลงในสมุดของตนเองและลงชื่อ 
  6.  ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  “กติกา”  ข้อใดที่จะปฏิบัติได้น้อยที่สุด  และให้เหตุผลว่าทำไมจึง
จะปฏิบัติได้น้อยที่สุด  โดยเขียนในสมุดของตนเอง   
 ระยะเวลา  สัปดาห์ที่  2  (ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน  ถึง  17  พฤศจิกายน  2560) 

กิจกรรมที่ 3  กจิกรรมสรา้งข้อตกลง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. กระดาษ post-it   
  2. Clip Chat 
 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ความรับผิดชอบ
ต่อการศึกษา เล่า

เรียน 

ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายของ

ประเทศ 

ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา ข้อบังคับ
ของสถานศึกษา 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 
ความรับผิดชอบต่อการศึกษา เล่าเรียนพิจารณา
จาก 
1. เข้าเรียนตรงเวลา 
2. ตั้งใจเรียน ทำกิจกรรม 
3. ช่วยเหลือเพ่ือนในการเล่าเรียน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศ พิจารณาจาก 
1. สวมหมวกนิรภัย 
2.ไม่ขับรถฝ่าไฟแดง 
3.ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และอบายมุข 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามกฎกติกา  ข้อบังคับของโรงเรียน
พิจารณาจาก 
1. มาโรงเรียนทันเวลา 
2. แต่งกายถูกระเบียบ 
3. ไม่ทำผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 

 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  5  ประเภท  ได้แก่  สิทธิพลเมือง  
สิทธิทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สิทธิทางสังคม  สิทธิทางวัฒนธรรม  ผ่านการลงมือปฏิบัติและนำเสนอ
ผลงาน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  5  ประเภท  ได้แก่  
สิทธิพลเมือง  สิทธิทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สิทธิทางสังคม  สิทธิทางวัฒนธรรม  ไปเผยแพร่และ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1.  ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ 
  2.  ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน 
  3.  ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ 
 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.   ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 
  2.  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เรื่องสิทธิมนุษยชน  โดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
  3.  แบ่งกลลุ่มนักเรียนออกเป็น  5  กลุ่ม  ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  
คละกัน  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  มีการเลือกประธาน  เลขานุการ 
  4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลาก  ตามหัวข้อที่กำหนดไว้  คือ   
   4.1  สิทธิพลเมือง 
   4.2  สิทธิทางการเมือง 
   4.3  สิทธิทางเศรษฐกิจ 
   4.4  สิทธิทางสังคม 
   4.5  สิทธิทางวัฒนธรรม 
  5. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ตามหัวข้อที่จับสลากได้  และร่วมกันวิเคราะห์โดยใช้  Mind 
Mapping  และถ่ายทอดประกอบคำอธิบาย 
  6. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  (ตามหัวข้อที่ 4) 
  7.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป  เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้ง  5  ประเภท  และร่วมกันเสนอแนะ 
  8.  นำภาพวาดของแต่ละกลุ่มไปจัดป้ายนิเทศ  เรื่องสิทธิมนุษยชน  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

 ระยะเวลา  สัปดาห์ที่  3  (ร 
ะหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน  ถึง  24  พฤศจิกายน  2560) 

กิจกรรมที่ 4  กจิกรรมสทิธิมนุษยชน 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ใบความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน  ทั้ง  5  ประเภท   
  2.  กระดาษ  100  ปอนด์ 
  3.  ดินสอสีไม้  สีเทียน  สีน้ำ  สีชอล์ก  กระดาษกาว 2  หน้า ชนิดหนา/บาง  กรรไกร   
 
 

 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ยอมรับความ
แตกต่างของ

มนุษย์ 

 ให้ความเคารพ
ให้เกียรติผู้อื่น 

  

ปฏิบัติตาม
กฎหมายของ

ประเทศ 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ พิจารณาจาก 
1. ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อ่ืน 
2. ให้ความเคารพในความเชื่อผู้อื่น 
3. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อ่ืนพิจารณาจาก 
1. ใช้วาจาได้สุภาพ อ่อนโยน 
2. แสดงความอ่อนน้อม ถ่อมตน 
3. แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ พิจารณาจาก 
1. สวมหมวกนิรภัย 
2.ไม่ขับรถฝ่าไฟแดง 
3.ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และอบายมุข 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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สิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) 

 
สิทธิมนุษยชนคืออะไร 
 สิทธิมนุษยชน(Human Rights) คือ สิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธิในความเป็นคนเป็นของทุกคนไม่
เลือกว่าจะมีเชื้อชาติ แหล่งกำเนิด เพศ อายุ สี ผิว ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน หรือจะยากดีมีจน 
เป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายโอนแก่
กันได้ และไม่มีพรมแดน ไม่มีบุคคลองค์กร หรือแม้แต่รัฐสามารถล่วงละเมิดความเป็นมนุษย์ได้ 
 มนุษย์เราเกิดมาแล้ว อะไรเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่รอด คำตอบที่ออกมาอย่างชัดเจนก็คือ
ปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย นอกจากปัจจัยสี่แล้วยังมีสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคน 
ได้แก่ การศึกษา การมีงานทำ การไม่ถูกทรมาน ได้รับความเป็นธรรมเมื่อถูกกล่าวหาว่าทาผิดกฎหมาย” เรา
เรียกส่ิงจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์ ซึ่งจะทำให้มนุษย์อยู่รอดและสามารถ
พัฒนาตนเองได้ว่าเป็นสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชนที่ติดตัวคนทุกคนมาแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ อยู่เหนือกฎหมายและ
อำนาจใด ๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล่านี้ได้แก่ สิทธิในชีวิต ห้ามฆ่าหรือทำร้ายต่อชีวิต ห้ามการค้ามนุษย์ ห้าม
ทรมานอย่างโหดร้าย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นและแสดงออกสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหล่านี้ก็ดำรงอยู่ 
เช่น แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่คนทุกคนมีสำนึกรู้ได้เองว่า 
การฆ่าคนนั้น เป็นสิ่งต้องห้าม เป็นบาปในทางศาสนา หรือการที่คนในชาติไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอแก่การยัง
ชีพ ไม่ถือว่ามีใครทำผิดกฎหมายแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดการให้คนในชาติได้รับ
อาหารอย่างเพียงพอแก่การมีชีวิตรอด 
 สิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมาย หรือต้องได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาล 
ได้แก่ การได้รับสัญชาติ การมีงานทำ การได้รับความคุ้มครองแรงงาน  ความเสมอภาคของหญิงชาย สิทธิของ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ การได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกันการว่างงาน การได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่างอิสระ สามารถได้รับความเพลิดเพลินจาก
ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มของตน เป็นต้น สิทธิมนุษยชนเหล่านี้ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือ 
รัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้น
จะได้รับความคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ ซึ่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้นิยามความหมายสิทธิมนุษยชน หมายความว่า 

ใบความรู้    
เร่ือง ส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น 
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของบุคคลที่ได้ รับการรับรอง หรือคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ี 
ต้องปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น 
จำแนกได้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่ 
 1. สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพ และความม่ันคงในชีวิตไม่ถูกทรมาน                  
ไม่ถูกทำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะ
ได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาลอย่างยุติธรรมโดยผู้
พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ 
 2. สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้ง ทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิ
การมีส่วนร่วมกับรัฐในการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพใน
การรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้ง อย่างเสรี 
 3. สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานทำ ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้างอย่างเป็น
ธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 
 4. สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ            
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ได้รับความม่ันคงทางสังคม          
มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว 
 5. สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นตน        
มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตาม
ความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ
ดังนั้น  กล่าวได้ว่า “สิทธิตามกฎหมาย” ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิบาง อย่างเท่านั้นถือเป็นสิทธิ
มนุษยชน เพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด ไม่สามารถโอนไปให้คนอ่ืน หรือไม่มีใครมาพรากไปจากมนุษย์
แต่ละคนได้ และสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนนั้น ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติระหว่างมนุษย์ 
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 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรี ภายใต้กฎหมาย ผ่านการลงมือปฏิบัติและ
นำเสนอผลงาน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรี ภายใต้กฎหมาย                          
ไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1.  ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน 
  2.  ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน 
  3.  ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ 
 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.  ครูให้นักเรียนเขียนบน  post-it  ว่า  นักเรียนพบเห็นการละเมิดกติกา  หรือละเมิดกฎหมาย
ในเรื่องใดบ้าง  โดยจะเป็นการพบเห็นเอง  หรือเห็นจากข่าวก็ได้  เช่น  การขับรถฝ่าไฟแดง  ขับรถผิดกฎจารา
จร  จอดในที่ห้ามจอด  ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  ขายสินค้าไม่มีคุณภาพ  เป็นต้น  และให้นักเรียนนำออกมา
ติดที่กระดาน 
  2.  ครูสรุปประเด็นเป็นข้อๆ  ไว้บนกระดาน 
  3.  นักเรียนเขียนบน  post-it  อีกแผ่นว่า  “ตัวนักเรียน”  เคยละเมิดกติกา  หรือละเมิด
กฎหมายในเรื่องใดบ้าง  แล้วให้นักเรียนออกมาแปะบนกระดาน 
  4.  ครูอภิปรายเรื่องที่นักเรียนพบเห็นคนอ่ืนละเมิดกติกา  กับเรื่องที่นักเรียนละเมิดกติกาเอง  
เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  และอ่านไปทีละแผ่น  
  5.  ครูถามนักเรียนว่า  “ตกลงปัญหาเรื่องการละเมิดกติกาหรือละเมิดกฎหมายในสังคมไทยใคร
คือคนละเมิด”  นักเรียนจะตอบว่า  “ตัวเรา”   
  6.  ครูถามนักเรียนว่า  “ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดกติกาในสังคมไทยจะแก้ท่ีใคร”  นักเรียน
จะตอบว่าแก้ท่ีเรา 
  7.  ครูถามนักเรียนว่า “ถ้าจะสร้างสังคมท่ีประกอบด้วยพลเมืองที่เคารพกติกา  ต้องเริ่มต้นที่
ใคร”  นักเรียนจะตอบว่าเริ่มที่เรา 
  8.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม  เราคือสาเหตุของปัญหาการละเมิดกติกา  หรือการ
ละเมิดกฎหมายในสังคมไทย  การแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มที่ตัวเรา  เมื่อสาเหตุไม่มี  ปัญหาก็จะไม่มีอีกต่อไป  การ
สร้างสังคมท่ีประกอบด้วยพลเมืองที่เคารพกติกาจึงเริ่มต้นที่ตัวเรา 
 ระยะเวลา  สัปดาห์ที่  4  (ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  ถึง  1  ธันวาคม  2560) 
 

กิจกรรมที่ 5  กจิกรรมใครคือคนละเมิดกติกา 
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  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1.  ข่าว 
  2.  post-it    
 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น 

ให้ความเคารพให้
เกียรติผู้อื่น 

ปฏิบัติตาม
กฎหมายของ

ประเทศ 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืน พิจารณาจาก 
1. ไม่แซงคิวผู้อ่ืน 
2. ไม่แสดงการรบกวนผู้อ่ืน 
3. ไม่แสดงการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน พิจารณาจาก 
1. ใช้วาจาได้สุภาพ อ่อนโยน 
2. แสดงความอ่อนน้อม ถ่อมตน 
3. แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ พิจารณาจาก 
1. สวมหมวกนิรภัย 
2.ไม่ขับรถฝ่าไฟแดง 
3.ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และอบายมุข 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรี ภายใต้กฎหมาย  ผ่านการลงมือปฏิบัติและ
นำเสนอผลงาน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรี ภายใต้กฎหมาย  ไปเผยแพร่
และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1.  ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน 
  2.  ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืน 

  3.  ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ 

 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.  ครูเขียนหัวข้อบนกระดานว่า  “การละเมิดสิทธิผู้อื่น”  แจกกระดาษ  post-it  ให้นักเรียนทุก
คน  คนละ  2  แผ่น   
  2.  ให้นักเรียนทุกคนเขียนบน  post-it  แผ่นแรก  โดยตอบคำถามว่า  นักเรียนเคยถูกละเมิด
สิทธิอะไรบ้าง  เช่น  ถูกแซงคิว  ถูกจอดรถขวางทาง  เพ่ือนบ้านเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาล  เพ่ือนคุยกัน
เสียงดังรบกวนการเรียน  เพ่ือนเอาของไปใช้โดยไม่ขอ  ให้เขียนมา  1  เรื่องแล้วออกมาแปะที่กระดาน 
  3.  ครูสรุปประเด็นเป็นข้อๆ  ไว้บนกระดาน 
  4.  ครูให้นักเรียนเขียนบน  post-it  แผ่นที่  2 นักเรียนเคยถูกละเมิดสิทธิมาแล้ว  และนักเรียน
เคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องใดบ้างหรือไม่ให้เขียนมา  1  เรื่อง  แล้วออกมาแปะบนกระดาน 
  5.  ครูอภิปรายเรื่องที่นักเรียนถูกละเมิดสิทธิ  กับเรื่องที่นักเรียนละเมิดสิทธิผู้อ่ืน  แตกต่างกัน
หรือไม่   
  6.  ครูถามนักเรียนว่า  “ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้อื่นในสังคมไทยใครเป็นคนละเมิดสิทธิผู้อ่ืน”    
  7.  ครูถามนักเรียนว่า  “ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิผู้อื่นต้องแก้ท่ีใคร”   
  8.  ครูถามนักเรียนว่า “ถ้าจะสร้างสังคมท่ีเคารพสิทธิผู้อ่ืนต้องเริ่มต้นที่ใคร” 
  9.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม เราคือสาเหตุของปัญหาการละเมิดสิทธิผู้อ่ืนในสังคมไทย 
การแก้ปัญหาจึงเริ่มที่ตัวเรา  เมื่อสาเหตุไม่มี  ปัญหาก็จะไม่มีอีกต่อไป  การสร้างสังคมที่ประกอบด้วยพลเมือง
ที่เคารพสิทธิผู้อ่ืนจึงต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา 
  10.  ครูยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญ  มาตรา  25 “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่
บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือใน
กฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบ

กิจกรรมที่ 6  กจิกรรมใครคือคนละเมิดสิทธิผู้อื่น 
 



338 
 

   
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เท่าท่ีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” และสรุปว่า  เราทุก
คนเป็นเจ้าของประเทศ  แต่ถ้าเจ้าของประเทศทุกคนอยากทำอะไรก็ทำ  โดยไม่คำนึงถึงสิทธิผู้อื่นประเทศของ
เราก็จะมีแต่ความวุ่นวายและการล่วงละเมิดสิทธิของกันและกัน  จนไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปได้  
ดังนั้นสิทธิของเราจึงใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  ซึ่งเป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญที่เราทุกคน
ควรต้องปฏิบัติตาม 
 ระยะเวลา  สัปดาห์ที่  5  (ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  ถึง  8  ธันวาคม  2560) 
 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560   
  2.  post-it   

การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล เคารพให้เกียรติ
ผู้อื่น  

ไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพบุคคลอื่น 

ปฏิบัติตาม
กฎหมายของ

ประเทศ 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

เคารพให้เกียรติผู้อื่น พิจารณาจาก 
1. ใช้วาจาได้สุภาพ อ่อนโยน 
2. แสดงความอ่อนน้อม ถ่อมตน 
3. แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืน  พิจารณาจาก 
1. ไม่แซงคิวผู้อ่ืน 
2. ไม่แสดงการรบกวนผู้อ่ืน 
3. ไม่แสดงการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ พิจารณาจาก 
1. สวมหมวกนิรภัย 
2.ไม่ขับรถฝ่าไฟแดง 
3.ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และอบายมุข 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืน พิจารณาจาก 
1. ไม่แซงคิวผู้อ่ืน 
2. ไม่แสดงการรบกวนผู้อ่ืน 
3. ไม่แสดงการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบไม่ให้ละเมิดสิทธิของกันและกันและไม่ให้
มีการละเมิดกติกา ผ่านการลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงาน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบไม่ให้ละเมิดสิทธิของกัน
และกันและไม่ให้มีการละเมิดกติกา  ไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได ้
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1.  ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืน 
  2.  ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
  3.  ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
   

 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.  ครูแจกกระดาษขนาด  A4 ให้นักเรียนตัดเป็น  8  แผ่น  เท่าๆ กัน  และให้เขียนว่า  
“นักเรียนกำลังละเมิดสิทธิ  /  ละเมิดกติกา”  และเขียนชื่อไว้ด้านหลังของกระดาษ 
  2.  ให้นักเรียนแจกบัตรที่เขียนไว้ เมื่อมีใครละเมิดสิทธิ หรือมีการละเมิดกติกาท่ีตกลงกันไว้ในข้อ
ใด โดยมีกติกาว่า  ถ้าเราละเมิดกติกา  หรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน  ต้องยอมรับบัตรแต่โดยดี 
  3.  เมื่อครบ  1  เดือน  ใครมีบัตรมากท่ีสุดต้องออกมาพูดหน้าห้อง   
  4.  เมื่อครบ  1  ภาคเรียน  ใครมีบัตรมากท่ีสุดต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 

 ระยะเวลา  สัปดาห์ที่  6  (ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม  ถึง  15  ธันวาคม  2560) 
 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  กระดาษ  A 4   
 

 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 

       
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7  กจิกรรมใจเขาใจเรา 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพบุคคลอื่น 

   

ร่วมทำกิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์ 

  

ปฏิบัติตามคำมั่น
สัญญา 

  

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืน  พิจารณาจาก 
1. ไม่แซงคิวผู้อ่ืน 
2. ไม่แสดงการรบกวนผู้อ่ืน 
3. ไม่แสดงการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  
พิจารณาจาก 
1. ทำหน้าที่จิตอาสาช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
2. ทำหน้าที่จิตอาสาช่วยพัฒนาโรงเรียน 
3. ทำหน้าที่จิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา พิจารณาจาก 
1. มีความพยายามทำตามคำมั่นสัญญา 
2. มุ่งม่ันตั้งใจทำตามคำม่ันสัญญา 
3. ทำตามคำมั่นสัญญาสำเร็จ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  และการเปิดกว้าง
ในการแสดงความคิดเห็นที่หลายหลาย  การยอมรับผู้ที่คิดต่าง  ผ่านการลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงาน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
และการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นที่หลายหลาย  การยอมรับผู้ที่คิดต่าง  ไปเผยแพร่และนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  2.  ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน 
      3.  ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 

 

 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.  ครต้ัูงคำถามเพ่ือหาคำตอบที่หลากหลาย แล้วเขียนคำตอบที่ได้ ลงกระดาษเขียนตอบ โดยมี
คำถาม ดังนี้ “ครูให้เงินนักเรียนคนละ  20  บาท ไปซื้อของ  ราคา  5  บาท  อยากถามว่านักเรียนจะได้เงิน
ทอนกี่บาท มีเหรียญอะไรบ้า เพราะเหตุใด” 
   ตัวอย่างคำตอบ เช่น   
    1) ได้เงินทอน  15  บาท   มีเหรียญ 10 จำนวน 1 เหรียญ และเหรียญ 5 บาท  จำนวน 
1 เหรียญ เพราะเอาธนบัตรใบละ 20 บาทไปซื้อ 
    2) ได้เงินทอน  5  บาท   มีเหรียญ 5 บาท  1เหรียญ เพราะ ครูให้เหรียญ 10  จำนวน 2 
เหรียญ   เป็นต้น 
  2.  ให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วเปลี่ยนกันตรวจคำตอบ พร้อมให้เหตุผลว่า ถูกหรือไม่ อย่างไร 
  3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และร่วมกันสรุปว่า คำถามเดียว แต่มีคำตอบที่ถูกต้อง หลาย
คำตอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลประกอบ  จึงไม่ควรด่วนตัดสินความคิดคนอ่ืน 
  4.  ครูถามนักเรียนว่า  “พรรคการเมืองใด  คือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับประเทศไทย”  เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนคิดและแลกเปลี่ยนความคิด  แล้วครูจึงเฉลยคำตอบ  คือ  ถูกทุกพรรค  ขึ้นอยู่กับประชาชนเจ้าของ
ประเทศว่าเลือกพรรคใด  ใครให้คะแนนเสียงมากกว่า  ก็ชนะการเลือกตั้งไปตามกติกา 
  5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม  เมื่อคำตอบที่ถูกต้องมีได้มากกว่า    คำตอบ  หรือ
ถูกต้องทุกคำตอบ  เราจึงต้องเคารพความแตกต่างของกันและกัน  คำตอบของคนอ่ืนก็ถูกต้องเหมือนกับ
คำตอบของเรา  จะอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน  ร่วมประเทศกันจึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน  ความสมานฉันท์มิใช่
การเปลี่ยนคนอ่ืนให้มาคิดเหมือนเรา  แต่คือการเคารพว่าคนอื่นมีสิทธิที่จะคิดแตกต่างจากเรา 

 

กิจกรรมที่ 8 กจิกรรมจิตศึกษาพัฒนากายใจ 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระยะเวลา  สัปดาห์ที่  7  (ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  ถึง  22  ธันวาคม  2560) 
 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ธนบัตร  ใบละ  20  บาท   
  2.  เหรียญ  ชนิด  1  บาท  2  บาท  5  บาท  และ  10  บาท   
 

 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน                
ตามเกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพบุคคลอื่น 

ปฏิบัติตามคำมั่น
สัญญา 

  

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน พิจารณาจาก 
1. ให้ความสนใจฟังผู้อ่ืนอย่างตั้งใจ 
2.ไม่พูดสอดแทรกเวลาผู้อื่นแสดงความคิดเห็น 
3.แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืน พิจารณาจาก 
1. ไม่แซงคิวผู้อ่ืน 
2. ไม่แสดงการรบกวนผู้อ่ืน 
3. ไม่แสดงการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา พิจารณาจาก 
1. มีความพยายามทำตามคำมั่นสัญญา 
2. มุ่งม่ันตั้งใจทำตามคำม่ันสัญญา 
3. ทำตามคำมั่นสัญญาสำเร็จ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  และการเปิดกว้าง
ในการแสดงความคิดเห็นที่หลายหลาย  การยอมรับผู้ที่คิดต่าง  ผ่านการลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงาน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
และการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นที่หลายหลาย  การยอมรับผู้ที่คิดต่าง  ไปเผยแพร่และนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  2. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น 
  3.  ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์   
 

 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.  ครูให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามในกระดาษ  2-3  คำถาม  ที่เป็นประเด็นที่มีความเห็นขัดแย้ง
กันอยู่ในสังคม  ดังตัวอย่าง 
   1) “ในการเลือกตั้งครั้งหน้า  (ถ้ายังไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้สมมติว่ามีสิทธิเลือกตั้งแล้ว)” 
นักเรียนจะเลือกพรรคการเมืองใด   
   2) นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่เราควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
ไฟฟ้า   
   3) นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่เราควรสร้างเข่ือนเพ่ิมเพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วม  ถึงแม้ว่าตะต้อง
สูญเสียป่าไม้เป็นจำนวนมาก  หรือคำถามใดๆที่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งหรือเห็นต่างกันอยู่ในสถานการณ์นั้น 
  2.  ให้นักเรียนทุกคนจับคู่กัน  โดยหาคนที่ตอบคำถามแตกต่างกันในข้อหนึ่งข้อใด  เพียงข้อเดียว  
ให้คนแรกอธิบายเหตุผลให้อีกคนฟังว่าทำไมจึงมีความเห็นเช่นนั้น  กติกาคือ  ให้ฟังอย่างตั้งใจ  ห้ามเถียง  
ห้ามโต้แย้ง  แต่ถามได้  ให้เวลา  2  นาที  จากนั้นสลับให้อีกคนอธิบาย  โดยมีเงื่อนไขเดียวกัน 
  3.  ครูให้นักเรียน  3  คู่  3  คำถาม  ออกมาพูดหน้าห้อง  โดยการสุ่มคู่ท่ีคุยสนุกๆ  ออกมา  โดย
คนที่ถูกเชิญออกมาพูด  จะไม่พูดความคิดของตัวเอง  แต่จะพูดความคิดของอีกคน  ว่าเขามีความเห็นอย่างไร  
เมื่อพูดเสร็จ  ครูถามความรู้สึกเม่ือต้องฟังสิ่งที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตัวเอง 
  4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า  ถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกันเราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้  ถึงแม้
จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหัน  ในเรื่องส่วนบุคคล  เช่น  ใครเลือกพรรคไหน  ก็ให้เคารพกัน  ส่วนในเรื่อง
ส่วนรวมเราก็สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาเรื่องของส่วนรวมร่วมกันได้  ถ้าเคารพและรับฟังซึ่งกันและ
กัน 

กิจกรรมที่  9  กจิกรรมแตกต่างไม่แตกแยก 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระยะเวลา  สัปดาห์ที่  8  (ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม  ถึง  29  ธันวาคม  2560) 
 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  การสืบค้นข่าวสารจากแหล่งต่างๆ  เช่น  อินเทอร์เน็ต  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์   
การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

ไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพบุคคลอื่น 

ยอมรับความ
แตกต่างของ

มนุษย์ 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน พิจารณาจาก 
1. ให้ความสนใจฟังผู้อ่ืนอย่างตั้งใจ 
2.ไม่พูดสอดแทรกเวลาผู้อื่นแสดงความคิดเห็น 
3.แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืน พิจารณาจาก 
1. ไม่แซงคิวผู้อ่ืน 
2. ไม่แสดงการรบกวนผู้อ่ืน 
3. ไม่แสดงการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์  พิจารณาจาก 
1.ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น 
2.ให้ความเคารพในความเชื่อผู้อื่น 
3.ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1. เพ่ือให้นักเรียนสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับเคารพความเสมอภาค  ผ่านการลงมือปฏิบัติและ
นำเสนอผลงาน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และนำความรู้เกี่ยวกับการเคารพความเสมอภาค                         
ไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
   1.  ให้ความเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน 
   2. ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่ืน 
   3. ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ 
   

 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น  4  กลุ่ม  แจกกระดาษ  A4 กลุ่มละ  1  แผ่น  และให้แบ่งเป็น                
4  ส่วนเท่าๆ กัน 
  2.  นักเรียนถามว่าในสังคมของเราประกอบด้วยใคร  หรืออาชีพอะไรบ้าง  ให้ตอบมากลุ่มละ     
4  อาชีพ  โดยให้ตอบทีละกลุ่ม  และให้เขียนบนกระดาษ  แผ่นละ  1  อาชีพ  กลุ่มแรกและกลุ่มที่  2  ใน
โรงเรียน  (เช่น  ครู  คนขายข้าวแกง  แม่บ้าน  นักการ)  กลุ่มที่ 3  รอบๆ  โรงเรียนของเรา  และกลุ่มท่ี 4 
อาชีพอ่ืนๆในสังคมไทย  และให้มาแปะที่กระดานทีละกลุ่มโดยให้แปะตามความสูงต่ำของอาชีพ 
  3.  ครูถามว่า  “ประชาชนอาชีพเหล่านี้ไปเลือกตั้งมีสิทธิเท่ากันหรือไม่  ทำไมประชาชนไม่ว่ายาก
ดีมีจนทุกคนมีสิทธิเท่ากันในการเลือกตั้ง  ทำไมกากบาททุกอันตอนนั้นเท่ากันหมดโดยไม่สนใจว่าใครเป็นคน
กากบาท”   
  4.  นักเรียนตอบคำถามครู  “เพราะความเสมอภาค” 
  5.  ครูถามต่อ  “ทำไมประชาธิปไตยประชาชนจึงเสมอภาคกัน”  ให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มตอบ  
ครูเฉลยคำตอบ  “เพราะระบอบประชาธิปไตย  อำนาจอธิปไตย  (แปลว่าอำนาจสูงสุดของประเทศ) เป็นของ
ปวงชนชาวไทย  ซึ่งบัญญัติไว้ใน  มาตรา  3  ของรัฐธรรมนูญ  ประชาชนจึงร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศ  ”  ซ่ึง
ตามหลักกฎหมายแล้วของสิ่งหนึ่งที่มีเจ้าของมากกว่า  1  คน  โดยที่มิได้มีการระบุว่าแต่ละคนมีส่วนเท่าไร  
ทุกคนย่อมมีส่วนเท่าๆกัน  ประชาชนไม่ว่ายากดีมีจนทุกคนจึงเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกัน  
รัฐธรรมนูญมาตรา  30  จึงบัญญัติว่า  “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  และได้รับความคุมครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน” 
  6.  ครูตั้งคำถามว่า  “เมื่อประชาชนเสมอภาคกัน  ความสัมพันธ์ของประชาชนเป็นแนวดิ่ง  หรือ
แนวระนาบ”  นักเรียนจะตอบว่าเป็นแนวระนาบ  ครูก็ให้นักเรียนแปะคำตอบใหม่ในแนวระนาบ 

กิจกรรมที่  10 กจิกรรม ระนาบเดียวกัน 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  7.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า  “ความเสมอภาค”  ในระบอบประชาธิปไตยต้องมองคนเป็น
แนวระนาบ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  หรือการศึกษา  เป็นแต่เพียง  ความแตกต่าง  อาชีพหรือหน้าที่การงาน  
เป็นแต่เพียง  การแบ่งงานกันทำในสังคม  ในระบอบประชาธิปไตย  “มนุษย์”  ทุกคนล้วนแต่เสมอภาคกันใน
แนวระนาบ  ถ้าไม่ฝึกฝนเราจะมองคนเป็นแนวดิ่ง  ขอให้ทุกคนตรวจสอบตนเองว่ามองคนในแนวดิ่งหรือแนว
ระนาบ  ถ้ามองคนเป็นแนวดิ่งต้องเปลี่ยนให้มองคนเป็นแนวระนาบ  ต้องเคารพความแตกต่างและบทบาท
หน้าที่ของกันและกัน 
  ระยะเวลา สัปดาห์ที่ 10  (ระหว่างวันที่  8  มกราคม  ถึง  12  มกราคาม  2561) 
 

  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
   1.  รัฐธรรมนูญ 
   2.  กระดาษ  A4 
 
   

การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมความเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล เคารพให้เกียรติ
ผู้อื่น 

    ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ 

ไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพบุคคลอื่น 

ยอมรับความ
แตกต่างของ

มนุษย์ 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

เคารพให้เกียรติผู้อื่น พิจารณาจาก 
1. ใช้วาจาได้สุภาพ อ่อนโยน 
2. แสดงความอ่อนน้อม ถ่อมตน 
3. แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืนพิจารณาจาก 
1. ไม่แซงคิวผู้อ่ืน 
2. ไม่แสดงการรบกวนผู้อ่ืน 
3. ไม่แสดงการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์  พิจารณา
จาก 
1.ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น 
2.ให้ความเคารพในความเชื่อผู้อื่น 
3.ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
 
 

 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  ให้นักเรียนค้นหาคำพังเพยที่มีความหมายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา  หรือเรื่องของ
คุณธรรม  พร้อมวาดภาพประกอบคำพังเพยนั้นๆ 
 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1.  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ 
  2.  ดูแล ช่วยเหลือ  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ด้วยความเต็มใจ 
  3.  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.  ครูกล่าวถึงเรื่องสังคมการเมืองในประเทศไทย  สาเหตุที่สังคมไม่สงบสุขเกิดจากสาเหตุการคด
โกงของรัฐบาลเป็นสาเหตุให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่  เพื่อให้
เป็นที่น่าพอใจของประชาชนแต่การปรับเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและเกิดเหตุการณ์ประท้วง
นโยบายรัฐบาลในด้านต่างๆ  จึงเป็นผลทำให้มีการประท้วงไม่จบสิ้น 
  2.  ครูตั้งคำถามเก่ียวกับการคดโกง  โดยยกตัวอย่างการคดโกงของนักเรียนที่เป็นได้ชัด  เช่น  
การลอกการบ้านเพ่ือน  การลองข้อสอบ  การโกหกพ่อแม่  และครูสอบถามถึงอนาคตหากโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
นักเรียนจะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่หรือไม่  และการคดโกงเป็นพื้นฐานมาจากนักเรียนขาดหลักธรรมในข้อใด 
  3.  ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ที่นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำโดยเขียนบันทึกลงในสมุด 
  4.  ครูสุ่มให้นักเรียน  3  คน  ออกมาพูดหน้าห้อง  โดยการสุ่มนักเรียนต้องมีหัวข้อที่ไม่ซ้ำกัน
ออกมาพูด 
  5.  ครูถามนักเรียนว่า  “ปัญหาการคดโกงในสังคมไทยใครเป็นคนคนโกง”    
  7.  ครูถามนักเรียนว่า  “ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องการคดโกงต้องแก้ที่ใคร”  โดยให้บันทึกลงในสมุด 
  8.  ครูถามนักเรียนว่า “ถ้าจะสร้างสังคมตรงไปตรงมาต้องเริ่มต้นที่ใคร” 
  9.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม เราคือสาเหตุของปัญหาการคดโกง การแก้ปัญหาจึงเริ่มที่
ตัวเรา  เมื่อสาเหตุไม่มี  ปัญหาก็จะไม่มีอีกต่อไป  การสร้างสังคมท่ีประกอบด้วยพลเมืองที่มีคุณธรรม  ซื่อสัตย์
ตรงไปตรงมาจึงต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา 
  10.  ครูยกตัวอย่างความผิดที่เกิดจากการคดโกง  (โทษทางอาญา/แพ่ง)  หลักธรรมที่สอดคล้อง
กับความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา  และสรุปว่า  เราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ  อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  และเป็นผู้มีศาสนาโดยศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี  ดังนั้น

กิจกรรมที่ 11  กจิกรรมความกตัญญูและคุณธรรม 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจะช่วงสร้างสังคมท่ีปกติสุขร่มเย็นภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

  ระยะเวลา  สัปดาห์ที่ 11  (ระหว่างวันที่  15  มกราคม  ถึง  19  มกราคาม  2561) 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. คลิปวีดีโอ  เพจฟาร์มดี ฟาร์มไส้เดือนคนพิการ 
  2.  คลิปวีดีโอ  ไทยประกันชีวิต 
  3.  ข่าว 
  4.  ประมวลกฎหมายอาญา 
  5.  ประมวลกฎหมายแพ่ง 
การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 
 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู

ทำงานด้วยความ
เต็มใจ 

ดูแล ช่วยเหลือ  
พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
ครูอาจารย์ ด้วย

ความเต็มใจ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 

และสังคม 

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ
พิจารณาจาก 
1. ช่วยเหลืองานพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อจำเป็น 
2. ช่วยเหลืองานพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อมีคำร้องขอ 
3.  ช่วยเหลืองานพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นปฏิบัติเป็น
ปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

 ดูแล ช่วยเหลือ  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
ด้วยความเต็มใจ  
พิจารณาจาก 
1. ช่วยเหลืองานผู้อื่นเมื่อจำเป็น 
2. ช่วยเหลืองานผู้อื่นเมื่อมีคำร้องขอ 
3.  ช่วยเหลืองานผู้อื่นปฏิบัติเป็นปกติวิสัยและเป็น
แบบอย่างที่ดี  

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน 
และสังคม   
พิจารณาจาก 
1. ช่วยเหลืองานผู้อื่นเมื่อจำเป็น 
2. ช่วยเหลืองานผู้อื่นเมื่อมีคำร้องขอ 
3.ช่วยเหลืองานผู้อื่นปฏิบัติเป็นปกติวิสัยและเป็น
แบบอย่างที่ดี  

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 
  1.  เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำความดี 
  2.  เพ่ือให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี 
  3.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกเป็นคนมีความซื่อสัตย์  ตรงไปตรงมาต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เบญจวิถี 
  1.  ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา 
  2.  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  3.  อาสาทำงานให้ผู้อ่ืน    
 

 กระบวนการจัดกิจกรรม 
  1.  ครูให้นักเรียนบันทึกความซื่อสัตย์  ตรงไปตรงมาของตนเอง  เช่น  ไม่ลอกการบ้านเพ่ือน  
การยืมสิ่งของแล้วส่งคืน  การช่วยเหลือผู้อื่น  การไม่พูดโกหก 
  2.  นักเรียนบันทึกเรื่องราวความดีของเพ่ือนๆ  หรือคนอ่ืนที่ได้พบเห็นด้วยตนเอง  และข่าวสาร
ต่างๆ   
  3.  เมื่อครบสัปดาห์  ครูตรวจเพ่ือให้คำแนะนำและส่งเสริมการกระทำท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียน 
 ระยะเวลา  สัปดาห์ที่ 12  (ระหว่างวันที่  22  มกราคม  ถึง  26  มกราคาม  2561) 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1.  แบบบันทึกความดีของตนเองและผู้อื่น 
  2.  แหล่งข่าวสารจากช่องทางต่างๆ   
  

 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
พฤติกรรมเบญจวิถี ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี แบบประเมิน ระดับดีข้ึนไป 

       
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 12  กล่องความด ี
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินพฤติกรรมเบญจวิถี 
คำชี้แจง 
 ให้ครูสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามรายการประเมิน แล้วให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  0 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  3 ข้อ  
  1 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  2 ข้อ 
  2 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการนั้น  1 ข้อ 
  3 หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามรายการ 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ร่วมทำกิจกรรม
สาธารณประโยช

น์จิตอาสา 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 

และสังคม 
 

อาสาทำงานให้
ผู้อื่น    

รวม 
 (12) 

เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3    
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 

ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา
พิจารณาจาก 
1. นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของ
ทางโรงเรียน 
2. นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของ
ทางหน่วยงาน  องค์กร  ชุมชนจัดขึ้น 
3. นักเรียนสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมจิต
อาสาระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม พิจารณาจาก 
1. ไม่เอาของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
2. ไม่เอาของส่วนรวมมาเป็นของตน 
3. เก็บสิ่งของได้ส่งคืนเจ้าของ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

อาสาทำงานให้ผู้อ่ืน   พิจารณาจาก 
1. ช่วยเหลืองานผู้อื่นเมื่อจำเป็น 
2. ช่วยเหลืองานผู้อื่นเมื่อมีคำร้องขอ 
3.  ช่วยเหลืองานผู้อื่นปฏิบัติเป็นปกติวิสัยและ
เป็นแบบอย่างที่ดี  

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ไม่ได้ปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได ้ ความหมาย 

นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด  3 ข้อ 3 ดีมาก 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 2 ข้อ 2 ดี 
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีพฤติกรรมเด่นชัด 1 ข้อ 1 พอใช้ 
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมไม่เด่นชัด 0 ปรับปรุง 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
สรุปผลการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดี  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับพอใช้  จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน ......... คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

ผู้ประเมิน............................................... 
                 (......................................................) 

ตำแหน่ง................................................... 
     วันเดือน ปี........................................... 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
 
 
 

  
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๕๑ได้กำหนดความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาในมาตรา ๖ ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” โดยสรุปเป็นสาระสำคัญว่า การศึกษามุ่งพัฒนาคนให้
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขนอกจากนี ในมาตรา ๒๓ ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญทัง “ความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการ”และมาตรา ๒๔ (๔) “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา” จึงจะเห็นได้ว่าแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกล่าวนี้มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจากการประเมินสถานการณ์ของประเทศ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  พบว่า ความเสื่อมถอยทาง
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทยส่งผลให้สถาบันทางสังคมมีแนวโน้มอ่อนแอ คนในสังคมขาดการมีส่วนร่วม
ทางสังคม วิกฤตปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันยากลำบาก                     
มีความถ่ีในการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหามากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง สร้างพ้ืนที่ส่วนตัว
มากขึน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนดแนวทางการ
พัฒนา โดยส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม และนำ 
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมไทย ให้มีคุณภาพ เน้นคนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา ดังนั้น เห็นได้ว่าการจัด
การศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยจะต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม 
เพราะความรู้และวิทยาการทั้งปวงไม่ช่วยให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ แต่การพัฒนาด้านที่สำคัญท่ีสุด คือ การ
ปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม เป็นการทำ
หน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติคุณธรรมคือคุณความดีความหมายดังกล่าวคุณธรรมจริยธรรม 
คือ ประมวลการประพฤติที่ดีงามท้ังกายวาจา และจิตใจโดยถือในจิตใจซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมคือ
จริยธรรมนั่นเองซึ่งในโดยคำทั้งสองจะถูกใช้ควบคู่กันไปการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้นั้นจะต้อง

แนวทางการพัฒนาเบญจวิถี กลุม่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติโดยการจัดทำกจิกรรมโครงการ/โครงงาน 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนสู่ความเป็นสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถี 
ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
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กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พวกเขามีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ความรักความเมตตา
ต่อกันซึ่งรากฐานที่ดีเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ต้องทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการสร้างบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ถึงคุณค่าท่ีแท้จริงของความเป็นมนุษย์และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหนือสิ่งอื่นใด 
 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดย
วัตถุประสงค์พิเศษในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
เนื่องในวโรกาสทรงครองงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๙๓ จัดตั้งโดยกรม
สามัญศึกษาท่ีมีเป้าหมายหลักคือพัฒนานักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีจิตอาสาเสียสละ และเคารพซึ่ง
กันและกันมีความอ่อนน้อมถ่อมตน สืบสานวัฒนธรรมไทย และสืบสานงานในพระราชดำริฯ  จากคุณลักษณะ
ที่เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยดังกล่าว กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยจึงเพิ่มคุณลักษณะ  ข้อที่ ๙ "สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย" ซึ่งในคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน จากท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดไว้ ๘ ข้อ สืบเนื่องจาก
คุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ โรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียน
ทัง้ทางด้านความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมจึงได้มีการกำหนดอัตตลักษณ์ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คือ เบญจวิถี ได้แก่ ๑) เทิดทูนสถาบัน ๒) กตัญญูรู้ ๓) บุคลิกดี ๔) มีวินัย และ ๕) ให้เกียรติเพื่อให้นักเรียนให้
นักเรียนเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี  ดังนั้นเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่จะเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนในกลุ่มกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสู่ความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถีกาญจนา 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเนื่องจากโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติมีเป้าหมายหลักคือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีเพื่อให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติได้
พัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียน
อ่ืน ๆ สมดังวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และความคาดหวังความต้องการของ
ชุมชน เพื่อที่นักเรียนจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและก่อให้เกิดความ
สงบสุขในสังคมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และผู้อื่น              
ก่อประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม สร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป   

 วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือพัฒนาเบญจวิถีของนักเรียนด้านเทิดทูนสถาบัน  ความกตัญญู  และการพัฒนาบุคลิกดี   
  2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน  ความกตัญญูและการ
พัฒนาบุคลิกที่ดี  
  3. เพ่ือให้นักเรียน  ได้รับเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีงามในการเทิดทูนสถาบัน  รวมทั้งการสร้างความ
กตัญญูให้กับนักเรียนได้มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนและสร้างเครือข่ายแกนนำในชุมชน   
  4. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถีกาญจนา 
  5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคคลากรของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม
เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 เป้าหมาย 
  1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จำนวน 341 คน 
  2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคุณลักษณะ
เบญจวิถอียู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

 วิธีดำเนินการ 
  1.  ขั้นวางแผน 
   1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.2   ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรม   
   1.3  กำหนดปฏิทินดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
  2.  ข้ันดำเนินการตามแผน  นักเรียนดำเนินกิจกรรมตามปฏิทิน ดังต่อไปนี้ 
   1.1  สร้างแกนนำเบญจวิถีกาญจนา  สภานักเรียน 
   1.2  ค่ายอบรมแกนนำสร้างรูปแบบเบญจวิถีกาญจนา 
   1.3  ถอดบทเรียนขับเคลื่อนเบญจวิถี 
  3.  ขั้นตรวจสอบการดำเนินการ 
   3.1  นักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรม 
   3.2  ครูที่ปรึกษาประเมินเบญจวิถขีองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  4.  ข้ันสะท้อนผล 
   4.1  นักเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับปรุงการดำเนินการ  และ
เขียนรายงานผลการดำเนินงาน  

  ตัวบ่งชีเ้บญจวิถี ที่ต้องการพัฒนา  ประกอบด้วย 
   1. เทิดทูนสถาบัน   
   2. กตัญญู   
   3. บุคลิกดี   
  ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน  ตุลาคม  2563 
 

  แหล่งงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  จำนวน  500,000  บาท 
 

  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
   1.  วีดีทัศน์ 
   2.  วิทยากร 
   3.  Clip Chat 
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กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 การวัดและประเมินผล 
   

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์คุณภาพ 
1. พฤติกรรมการทำงาน 
2.พฤติกรรมทำงานกลุ่ม 
2.พฤติกรรมความเป็นพลเมือง 

ประเมินพฤติกรรม 
ประเมินพฤติกรรมทำงานกลุ่ม 
ประเมินพฤติกรรมความเป็นพลเมือง 

แบบประเมิน 
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 

ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 

 
 หมายเหตุ  แบบประเมินตามภาคผนวก ก 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีคุณลักษณะเบญจวิถ ีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติ 
  2. ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 
 สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการใช้รูปแบบการพัฒนาเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรม สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
 1. คู่มือการพัฒนาเบญจวิถี 
  คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นสื่อหลักสำหรับครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำเป็นศึกษาให้เข้าใจ
ถ่องแท้ ก่อนการนำไปจัดกิจกรรมจริงในพ้ืนที่  
 2. สื่อออนไลน์ 
  2.1 เพจฟาร์มดี  https://www.facebook.com/disabilityfarm/ 
  2.2 ข่าว 
  2.3 www.yoytube 
 3. วิทยากรภายนอก 
   
 
 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้

https://www.facebook.com/disabilityfarm/
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 1. เครื่องมือการประเมิน 
   แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 2. วิธีการประเมิน 
  นำแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไปให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปสอบถามความคิดเห็นตาม
รายการประเมิน 
 3. ผู้ประเมิน 
  ผู้ประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  3 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ 
และผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
   2. ครูผู้สอน จำนวน 9 คน 
   3. นักเรียน จำนวน  18 คน 
 4. ระยะเวลาในการประเมิน 
  ระยะการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน 1 ครั้ง เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 
 5. เกณฑ์การประเมิน 
  เกณฑ์การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดย
นำคะแนนที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ย   3.51-4.50 หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
   คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง  มีรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง  มีรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยมาก 
 
 

การวัดและการประเมนิผล 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้   
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถ ี  

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้   
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถ ี  

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ 
คุณลักษณะเบญจวิถ ี

ตัวบ่งชี้กิจกรรมการ/โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนด้วยเบญจวิถ ี

1. เทิดทูนสถาบัน   
1.1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตยิ์ 
1.2 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3 ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา 
1.4 สืบสานรักษาดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริแสดงความ
สำนึกในพระมหากรณุาธิคณุของพระมหากษตัริย ์   

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเบญจเปน็หนึ่ง 

ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย ์
2.  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
3.  สืบสานรักษาดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ
แสดงความสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณของ
พระมหากษตัริย ์
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมใจเขาใจเรา 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
2.  ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 12  กล่องความดี 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
1.  ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา 
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนสู่ความ
เป็นสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถ ี
ของกลุม่โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. กตัญญู   

2.1 แสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2.2  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ 
2.3  อาสาทำงานให้ผู้อื่น 
2.4  ดูแล ช่วยเหลือ  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ด้วยความ
เต็มใจ 
2.5  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน และ
สังคม 

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมใจเขาใจเรา 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
2.  ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมความกตัญญูและคุณธรรม 

สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวิถ ี
1.  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ 
2.  ดูแล ช่วยเหลือ  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ด้วย
ความเตม็ใจ 
3.  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน 
และสังคม 
กิจกรรมที่ 12  กล่องความดี 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
2.  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน 
และสังคม 
3.  อาสาทำงานให้ผู้อื่น    
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนสู่ความ
เป็นสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถ ี
ของกลุม่โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
 
 

3. บุคลิกดี  
3.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบยีบของโรงเรียน 
3.2 ไม่แสดงอาการโกรธเคือง หรอืตอบโต้ผู้อื่นเมื่อโดนตำหนิ 
3.3 แสดงความช่ืนชม ยินดีกับเพื่อนและผู้อื่น 
3.4 แสดงความคดิเห็นต่อสาธารณะอย่างสภุาพ 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ระเบียบแถว   
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี   
1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนสู่ความ
เป็นสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถ ี
ของกลุม่โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. มีวินัย   

4.1 ความรับผดิชอบต่อการศึกษา เล่าเรียน 
4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศ 
4.3 ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับของโรงเรียน 

4.4 ทำงานท่ีได้รับมอหมอบหมายสำเรจ็ ทันเวลา 
4.5 ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 

กิจกรรมที่ 1 ระเบียบแถว   
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี   
2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับของโรงเรียน 
3. ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมสร้างข้อตกลง 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
1. ความรับผิดชอบต่อการศึกษา เล่าเรยีน 
2. ปฏิบัตตินตามกฎหมายของประเทศ 
3. ปฏิบัตติามกฎ กติกา ข้อบังคับของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสิทธิมนุษยชน 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
3.  ปฏิบัตติามกฎหมายของประเทศ 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมใครคือคนละเมิดกติกา 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
3.  ปฏิบัตติามกฎหมายของประเทศ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมใครคือคนละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิ ี

3.  ปฏิบัตติามกฎหมายของประเทศ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมใจเขาใจเรา 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
3.  ปฏิบัตติามคำมั่นสญัญา 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนากายใจ 

ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
3.  ปฏิบัติตามคำมั่นสญัญา 
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนสู่ความ
เป็นสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถ ี
ของกลุม่โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยเบญจวิถี 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ให้เกียรติ 

5.1 ให้ความเคารพให้เกียรตผิู้อื่น  
5.2 ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบคุคลอื่น 
5.3 ไม่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น  
5.4 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5.5 ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์   

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสิทธิมนุษยชน 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
1.  ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ 
2.  ให้ความเคารพให้เกียรตผิู้อื่น 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมใครคือคนละเมิดกติกา 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
1.  ไมล่ะเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น 
2.  ให้ความเคารพให้เกียรตผิู้อื่น 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมใครคือคนละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิ ี

1.  ให้ความเคารพให้เกียรตผิู้อื่น 
2.  ไมล่ะเมิดสิทธิเสรีภาพบคุคลอืน่ 
3.  ปฏิบัตติามกฎหมายของประเทศ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมใจเขาใจเรา 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
1.  ไมล่ะเมิดสิทธิเสรีภาพบคุคลอืน่ 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนากายใจ 

ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
1.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.  ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น 
กิจกรรมที่  9  กิจกรรมแตกต่างไม่แตกแยก 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 

1.  รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
2. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบคุคลอื่น 
3.  ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์   
กิจกรรมที่  10 กิจกรรม ระนาบเดียวกัน 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเบญจวถิี 
1.  ให้ความเคารพให้เกียรตผิู้อื่น 
2. ไม่ละเมิดสิทธิ เสรภีาพของผู้อื่น 
3. ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนสู่ความ
เป็นสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถ ี
ของกลุม่โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

 


