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คํานําคํานํา

 เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดใหโอวาทและฝากแนวปฏิบัติใหครูทุกคน

ชวยสอนและปลูกฝงใหเด็ก รูจักหนาที่ มีวินัย เคารพกฎหมาย และ

มจีติสาธารณะ โดยไดมอบหมายใหกระทรวงศกึษาธกิารเปนผูดาํเนนิการ

ปลูกฝงใหเด็กมีวินัย รูหนาที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษาเปนผูรับผิดชอบกําหนดนโยบายและใหแนวทางการ

ดําเนินการแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนานักเรียน

ใหมวีนิยั รูหนาที ่ตามตัวชีว้ดั ๔ ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ 

ความสะอาด และการมีมารยาท

 เพื่อใหการดําเนินการปลูกฝงนักเรียนใหมีวินัย รูหนาที่ สํานัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงไดจัดทําคูมือการสรางคนใหมีวินัย 

รูหนาที่ เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนนําไปใช

ในการสรางนักเรียนใหมีวินัย รูหนาที่ ตามเจตนารมณของนายกรัฐมนตรี 

ตอไป

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานหวังเปนอยางยิ่งวา

เอกสารคูมอืการสรางคนใหมวีนิยั รูหนาที ่คงจะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของ

ทกุฝาย และขอขอบคณุคณะทํางานทกุคนทีม่สีวนชวยจัดทาํเอกสารเลมนี้

จนสําเร็จลุลวงดวยดี

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กุมภาพันธ ๒๕๕๙



สารบัญสารบัญ
เรื่อง หนา

คํานํา

สารบัญ

สวนที่ ๑ บทนํา ๑

 ความเปนมา ๑

 วัตถุประสงค ๓

 เปาหมาย ๓

 กรอบแนวคิด ๔

 ภาพรวมการดําเนินงาน (Flow Chart) ๕

 คํานิยาม ๖

 ผลที่คาดวาจะไดรับ ๗

สวนที่ ๒ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ๘

 ความหมายของวินัย ๘

 ความหมายของหนาที่ ๑๐

 ความหมายของมีวินัย รูหนาที่ ๑๑

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ๑๑

 แนวทางการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่  ๑๒

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ๑๖

 ความเชื่อมโยงของการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ๑๘
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สารบัญ สารบัญ (ตอ)

เรื่อง หนา

สวนที่  
๑. ความเปนมา
 ปจจุบันปญหานักเรียนขาดความมีวินัย เปนปญหาที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจเปนผลมาจากความแปรปรวนทางอารมณปญหา
การปรับตัว เนื่องจากพัฒนาการทางรางกายและสื่อตางๆ ที่เขามาสูนักเรียน 
ทําใหนักเรียนปฏิบัติตนตามแบบอยางที่ไดพบเห็นจากสื่อเทคโนโลยี สงผลให
เยาวชนขาดความมีวินัย ดังนั้น ยุทธศาสตรของการปฏิรูปการเรียนรูจึงมุงเนน
ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดการเรียนรูคูคุณธรรม ใชเครือขายการศึกษารวมสนับสนุน
การจดัการเรยีนรูพฒันาคณุภาพนกัเรียน เสรมิสรางวินยัและสนบัสนนุใหนกัเรียน
ประกอบความดี ซึง่ตรงกับแนวทางปฏิบตังิานตามรอยพระยุคลบาทที่พระราชทาน
ไววา “จะตองฝก ตองสรางวินัยในตนเองสําหรับควบคุม ประคับประคองให
สามารถปฏิบัติความดีไดอยางเหนียวแนนตลอดตอเนื่อง มิใหขาดตอนหรือ
ขาดวิ่นลง และตองมีวินัยเครงครัด มีความขยัน พากเพียร มีความกลาหาญ อดทน
และมีสตยิัง้คดิอยางสูง” (กรมวิชาการ ๒๕๔๒ : ๑๓ - ๑๗) นอกจากนี้พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท รัฐบุรุษ (๒๕๔๕) ไดกลาววา “วินัยเปนเรื่องจําเปน เพราะเปนกติกา
ทีท่าํใหบคุคลในสงัคมอยูรวมกนัไดอยางมคีวามสงบสขุ เมือ่สงัคมสงบสขุ ประเทศ
ก็รมเย็นและเปนระเบียบเรียบรอย รัฐบาลจึงถือเปนนโยบายสําคัญในการที่จะ
เสริมสรางวินัยใหเกิดกับบุคคลในชาติ การที่กระทรวงศึกษาธิการใหจัดโครงการ
เสริมสรางวินัยนักเรียนทั่วประเทศขึ้น นับเปนการสนองนโยบายรัฐบาลที่ถูกตอง
เหมาะสม เพราะการสรางวนิยัใหเดก็ในวันนีก้ค็อืการสรางผูใหญทีด่ใีนวันขางหนา 
ซึง่นบัไดวามสีวนชวยในการพฒันาประเทศเปนอยางมาก” (อางถงึใน คาํรณ วาป 
๒๕๔๗ : ๒) จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา วินัย มีความสําคัญตอพัฒนาการ
ของเดก็ซึง่ไดแก พฤตกิรรมทีม่ผีลกระทบตอเดก็ในระยะยาว ถาไมไดรบัการแกไข
ตั้งแตแรกเริ่ม โอกาสที่จะประสบปญหาชีวิตเมื่อเติบโตเปนผูใหญในอนาคตนั้น

สวนที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ๒๒

 บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๓

 บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๔

 บทบาทของโรงเรียน ๒๖

 บทบาทของครู ๒๘

สวนที่ ๔ การจัดกิจกรรมระดับโรงเรียน ๓๑

สวนที่ ๕ การกาํกับ ติดตาม และการวัด ประเมินผล ๓๔

 การกํากับ ติดตามการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย  ๓๔

 รูหนาที่

 การวัดผล ประเมินผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย  ๓๖

 รูหนาที่

สวนที่ ๖ การรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ๕๑

 การรายงานผลการดําเนินการ ๕๑

ภาคผนวก ก เครื่องมือวัดผล ประเมินผล ๕๗

ภาคผนวก ข ตัวอยางกิจกรรม สรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ๖๙

บรรณานุกรม  ๑๕๗

คณะทํางาน  ๑๖๐
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สูงมาก เชน ปญหาการเรียนลมเหลว ปญหาความกาวราว ปญหาการเกิดอาการ
ซมึเศรา และปญหาเขากบัเพื่อนไมได ซึง่ปญหาดานวินยัสอดคลองกับคาํกลาวของ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (๒๕๕๙) นายกรัฐมนตรี ไดกลาวถึง เด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๙ วา “เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณคาของประเทศจึงตองไดรับการพัฒนาและปลูกฝงแนวทาง
ในดานตางๆ อยางครบถวนทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
เพื่อใหมพีฒันาการตามชวงวัยและพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อใหเติบโตเปนผูใหญ
ที่มีคุณธรรม รูจักหนาที่และมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ในอนาคต” อนึ่งในวันครู ครั้งที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรีไดใหโอวาทและฝากแนวปฏิบัติวา “ครูทุกคนใหชวยสอนและ
ปลูกฝงใหเด็กรูจักหนาที่ มีวินัย เคารพกฎหมายและมีจิตสาธารณะไมใชทําอะไร
โดยยึดผลประโยชนตนเองเปนหลัก ซึ่งเหลานี้จะเปนตนตอความสงบของ
บานเมอืงทีส่าํคญั” เพือ่ใหการดาํเนนิงานบรรลผุลตามคาํกลาวของนายกรฐัมนตร ี
ดงันั้น นายกรัฐมนตรี จงึไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนนิการสรางเด็ก
ใหมีวินัย รูจักหนาที่ของตนเอง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาเปนผูดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเจตนารมณของนายกรัฐมนตรี สํานักพัฒนา
นวตักรรมการจัดการศึกษาจึงประชมุกาํหนดวนิยัทีต่องการใหเกดิขึน้กบันกัเรยีน
ในแตละระดบัชัน้ไว ๔ ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด 
และการมีมารยาท และเพื่อใหการดําเนินการพัฒนาและปลูกฝงใหนักเรียน
เกิดวินัยทั้ง ๔ ดาน สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงไดจัดทําคูมือ
การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ขึ้น เพื่อใหหนวยงานในสังกัดทุกระดับนําไปใช
เปนแนวทางในการสรางนักเรียนใหมีวินัย รูหนาที่ ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว 
สอดคลองกับคุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติตองการใหเกิดขึ้นในชาติ 
ขอ ๑.๑ มีระเบียบวินัย (กรมวิชาการแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕) และสอดคลองกับคานิยมพื้นฐาน 
๑๒ ประการ ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ขอ ๙.๘ มีระเบียบวินัย

เคารพกฎหมายผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับ
คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ ๓.๔ มีวินัย และ
สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘.๓ มีวินัย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ขอ ๒ มีวินัย ดวย

๒. วัตถุประสงค
 ๒.๑ เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถาน
ศึกษาและครูมีแนวทางในการสรางนักเรียนใหมีวินัย รูหนาที่
 ๒.๒ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและครูสรางกิจกรรม นวัตกรรม
สําหรับใชในการสรางนักเรียนใหมีวินัย รูหนาที่
 ๒.๓ เพื่อใหนกัเรียนเปนคนมีวนิยั รูหนาที่ ตามตัวชี้วดัทั้ง ๔ ดาน ไดแก 
การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด และการมีมารยาท

๓. เปาหมาย
 ๓.๑ โรงเรียนทุกโรงเรียนทั้งประเทศ จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีวินัย 
รูหนาที่ตามตัวชี้วัด ๔ ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด
และการมีมารยาท
 ๓.๒ นักเรียนทุกคนผานการประเมิน วินัยตามตัวชี้วัด ๔ ดาน ในระดับ 
“ดี” ขึ้นไป
 ๓.๓ นกัเรียนไดรบัการปลกูฝงใหมวีนิยั รูหนาที ่เปนคนดีของสังคมและ
ประเทศ
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๔. กรอบแนวคิด ๕. ภาพรวมการดําเนินงาน (Flow Chart)

นโยบาย

ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
๑. สพฐ.
๒. สพป./สพม.
๓. โรงเรียน
 - ผูบริหารสถานศึกษา
 - ครู
 - นักเรียน
๔. หนวยงานอื่นๆ

กระบวนการ
๑. กําหนดนโยบาย
๒. จัดทําคูมือ
๓. ชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของ
๔. ประชาสัมพันธ
๕. วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรม
๖. สงเสริมสนับสนุน
๗. กํากับ/ติดตาม
๘. รายงานผล
๙. สุมตรวจ

นักเรียนมีวินัย รูหนาที่ ตามตัวชี้วัด ๔ ดาน ไดแก

 ๑. การตรงตอเวลา ๒. ความมีระเบียบ
 ๓. ความสะอาด ๔. การมีมารยาท

แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
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๖. คํานิยาม
 การตรงตอเวลา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมใดๆ ใหสําเร็จตามเวลาที่กําหนด เกี่ยวกับการมาโรงเรียนตรงเวลา 
สงการบานทันเวลาที่กาํหนด รวมกจิกรรมหนาเสาธงตรงเวลา เขาเรียนตรงตามเวลา
ทีก่าํหนด ปฏิบตักิจิกรรมใหเสร็จทันเวลา กลับบานตรงเวลา มาพบครูตรงตามเวลา
นัดหมาย
 ความมีระเบียบ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
แบบแผนที่วางไวเกี่ยวกับการแตงกายถูกตองตามระเบียบเขาแถวและเดินแถว
ชิดขวาใหเปนระเบียบ จัดเก็บอุปกรณการเรียน/ของใช/ของเลน และจัดโตะ 
เกาอี้ใหเปนระเบียบ นั่งเรียนและรับประทานอาหารใหเปนระเบียบ ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมในขณะที่ครูสอน ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลง/ขั้นตอน ขามถนน
ตรงทางมาลายหรือใชสะพานลอย และปฏิบัติตามกฎจราจร ทํางานเดี่ยว/กลุม
อยางมีระเบียบ รูจักวางแผนในการทํางานอยางมีระบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/
ขอตกลงของหองเรียนและโรงเรียน
 ความสะอาด หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในเรื่อง
ความสะอาดของรางกายและสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการดูแลรักษารางกายและ
แตงกายใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช 
หองเรียน และบริเวณโรงเรียน ลางมือกอน-หลังรับประทานอาหาร ใหสะอาด 
แยกและทิ้งขยะใหเปนที่ แปรงฟนหลังรับประทานอาหารใหสะอาด ทําชิ้นงาน/
ผลงานใหสะอาดเรียบรอย
 การมีมารยาท หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนใหมี
กิริยา วาจาที่สุภาพเรียบรอย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม เกี่ยวกับการแสดง
ความเคารพครูและผูปกครอง พูดจาไพเราะและสุภาพออนโยน ยกมือถาม-ตอบ
ไมพูดคุยและหยอกลอเลนกันขณะที่ครูสอน เขาแถว และรับประทานอาหาร 
ไมรับประทานอาหารในหองเรียน แสดงความยินดี/ใหกําลังใจผูอื่นแสดง
ความคิดเห็นอยางสมเหตุสมผลและยอมรับฟงผูอื่น

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
 ๗.๑ นักเรียนเปนคนดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
 ๗.๒ นักเรียนตั้งใจเรียนสงผลใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้น
 ๗.๓ ผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความรัก สามัคคี และเกิดเครือขายในการ
พัฒนาวินัย รูหนาที่ เนื่องมาจากการดําเนินงานอยางมีสวนรวม
 ๗.๔ สังคม บานเมืองมีเยาวชนและทรัพยากรบุคคลที่ดี ทําใหสังคม
มีความสุข สงบเรียบรอย สงผลใหบานเมืองสงบสุข ประเทศชาติพัฒนา
 ๗.๕ โรงเรียนเปนแหลงสรางคนดีใหสังคมและประเทศชาติ
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๒

 การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ เปนพื้นฐานของการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม 
ยอมรับกฎเกณฑที่สังคมกําหนด และเปนวัฒนธรรมทางสังคมที่จะทําใหนักเรียน
ไดเรียนรูพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ พัฒนาตนเองสูความเปนผูใหญที่สามารถ
ควบคุมตนเองได มีมโนธรรมที่ดี และมีความมั่นคงทางอารมณ ดวยเหตุนี้
การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
ไดนั้น ตองเริ่มตนตั้งแตเด็ก โดยเนนที่พฤติกรรมและฝกฝนจนเปนนิสัย เพื่อจะได
เปนผูใหญที่มีวินัย รูหนาที่ในอนาคตตอไป

๑. ความหมายของวินัย
 คําวา “วินัย”ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Discipline”มาจากคําวา 
“Disciple” แปลวา ผูปฏิบัติตาม ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษา ไดใหนิยาม
คําวาวินัยไว ดังนี้
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๔๖) ไดใหความหมายวา วินัย หมายถึง การอยูในระเบียบ แบบแผน ขอบังคับ 
และขอปฏิบัติ
 กรมวิชาการ (๒๕๔๒ : ๒๑) ใหความหมายของวินยัวา หมายถึง ระเบียบ 
กฎเกณฑ ขอตกลงทีก่าํหนดขึน้ เพือ่ใชเปนแนวทางในการใหบคุคลประพฤตปิฏบิตัิ
ในการดํารงชีวิตรวมกัน เพื่อใหอยูอยางราบรื่น มีความสุข ความสําเร็จ โดยอาศัย
การฝกใหรูจักการปฏิบัติตน รูจักควบคุมตนเอง 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต, ๒๕๕๐) ไดนิยามความหมาย
ของวินยั คอืระบบระเบียบทัง้หมดของชีวติและสังคมมนุษย และไดใหความหมาย
ในเชิงบวก คือเปนการจัดสรรโอกาสใหชีวิตและสังคมดําเนินไปโดยสะดวก 
คลองตัว ไดผล มีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษย 
 ออซูเบล (Ausubel, 1972 : 189-190) กลาววา วินัย หมายถึง 
การกําหนดมาตรฐานภายนอกตางๆ ขึ้น เพื่อควบคุมการกระทําของบุคคลนั้น 
มีตั้งแตการกระทําตามใจตนเอง โดยไมมีกฎเกณฑอะไรเลยไปจนถึงเผด็จการ 
ถาอาํนาจการควบคมุการกระทาํของบคุคลเปนไปตามวนิยัที่กาํหนดไวเกดิขึน้จาก
ภายในตัวเขาเอง เรียกวา วินัยในตนเอง
 ชมรมพุทธศาสตรสากล (๒๕๕๗) ไดกลาวถึงความมีวินัยที่ตองฝก
ใหเปนนิสัย มีอยู ๔ ประการ ดังนี้
 ๑. การแสดงความเคารพ หมายถึง การรูจักแสดงความเคารพ
อยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ ยอมเปนเสนหประจําตัวอยางหนึ่งของผูปฏิบัติ
 ๒. การรักษาความสะอาด หมายถึง การรักษาความสะอาดทั้งรางกาย 
เครื่องนุงหม สิ่งของเครื่องใช และสถานที่ ทั้งที่เปนของตนเองและผูอื่น ตลอดจน
สถานที่สาธารณะที่ตนเขาไปเกี่ยวของ การที่ผูคนในสังคมฝกนิสัยใหมีวินัย
ในการรักษาความสะอาดดังกลาวแลว นอกจากจะทําใหทั้งผูคน สิ่งของ สถานที่ 
และสิ่งแวดลอมสะอาด นาดู เปนที่เจริญตาเจริญใจแลว ยังเปนการปองกันมิให
เกิดการจับผิดกันขึ้นอีกดวย
 ๓. การรกัษาความมีระเบยีบ หมายถงึ ความมรีะเบยีบในการทาํกจิวัตร
ประจําวันตางๆ เกี่ยวกับ การเงิน การนอน การแตงกาย การทํางานในหนาที่
ที่รับผิดชอบ ทั้งในบานและนอกบาน ไดแก การประกอบอาชีพหรือการศึกษา
เลาเรียน การจัดการเรื่องรายรับและรายจาย เรื่องการบริหารรางกายและ
การพักผอน เปนตน 
 ๔. การตรงตอเวลา หมายถึง การตรงตอเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ 
นับตั้งแตเรื่องกิจวัตรประจําวันของเราเอง เชน การกินอาหารแตละมื้อเปนเวลา 
การเขานอน และตื่นนอนเปนเวลา การออกจากบานไปทํางานหรือไปโรงเรียน 
และการกลับถึงบานเปนเวลา เปนตน นอกจากนี้ก็เปนเรื่องความตรงตอเวลา
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ในการทําภารกิจที่เกี่ยวของกับผูอื่น เชน การเขาทํางาน และเลิกงานตรงเวลา 
การเขาประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา และการไปถึงที่นดัหมายตรงเวลา เปนตน
 จากความหมายคําวา วินัย ที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา วินัย หมายถึง 
การปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน ขอบังคับที่ใชควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
ใหปฏิบัติตามหรือยอมรับ เพื่อใหบุคคลอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
ซึง่การดําเนินการปลูกฝงใหนกัเรยีนมีวนิยั สามารถดําเนนิการไดอยางหลากหลาย 
แตในระยะเริม่ตนควรใหความสาํคญัเกีย่วกบัเรือ่งการตรงตอเวลา ความมรีะเบยีบ 
ความสะอาด และการมีมารยาท 

๒. ความหมายของหนาที่
 คําวา “หนาที่” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Duty” ซึ่งมีนักวิชาการและ
นักการศึกษา ไดใหนิยามคําวาหนาที่ไวดังนี้
 Dictionary of Education (Wallace : 2009) ใหความหมายของ
หนาที่ไววา หมายถึง สิ่งที่ทุกคนตองทําโดยปกติและภาวะจํายอมจะเปนไปตาม
หลักศีลธรรมแตบางครั้งก็เปนไปตามกฎหมายหรือขอตกลง 
 พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชบณัฑิตยสถาน, 
๒๕๔๖) ไดใหความหมายวา หนาที่ หมายถึง กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ
   วิกูล โพธิ์นาง (๒๕๕๐) กลาววา หนาที่ หมายถึง กิจที่จะตองทํา 
กิจที่ควรทํา วงแหงการงาน ถาสิ่งใดที่มีขอกําหนดวา ตอง นั่นคือตองทํา ถาไมทํา
ก็ไมทําตามหนาที่ หนาที่ที่เราตองไปเลือกตั้ง ถาไมไปก็จะถูกตัดสิทธิบางอยาง 
แตถาควรทําก็เปนการใชมโนธรรม แลวที่ผูนั้นจะดําเนินการอยางไรไมทําก็ไมผิด
แตสังคมจะมองเชิงลบไป ทุกคนเกิดมาจึงมีหนาที่ทุกคนตั้งแตเกิดจนวายชน 
หนาที่มีอยู ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. หนาที่โดยธรรมชาต ิ เชน หนาที่พอแม หนาที่ลูก ครูอาจารย หรือ
ลูกศิษย ตางก็มีหนาที่จะมากนอยแลวแตฐานะของตนในขณะนั้น 
 ๒. หนาที่โดยไดรับมอบหมาย เชน หัวหนาผูจัดการ เปนตน

 พระอัครเดช ญาณเตโช (๒๕๕๙) ใหความหมายของหนาที่ไววา 
หมายถึง กิจที่ตองทํา หรือควรทํา เปนสิ่งที่กําหนดใหทํา หรือหามมิใหกระทํา 
ถาทําก็จะกอใหเกิดผลดี เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคมสวนรวม
 จากความหมายคําวา หนาที ่ทีก่ลาวมาขางตน สรปุไดวา หนาที ่หมายถึง 
กิจที่ทุกคนตองทําดวยความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดผลดี เกิดประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม 

๓. ความหมายของมีวินัย รูหนาที่
 จากความหมายของคําวา วินัย และ หนาที่ ดังกลาวขางตน สามารถ
สรุปเปนความหมายของคําวา “มีวินัย รูหนาที่” วาหมายถึง การปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน ขอบังคับที่ใชควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตาม
หรือยอมรับ ซึ่งเปนภารกิจที่ทุกคนตองทําดวยความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดผลดี 
เกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม อันจะสงผลใหบุคคลอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางมีความสุข ซึ่งวินัยที่ควรปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียน ไดแก การตรงตอเวลา 
ความมีระเบียบ ความสะอาด และการมีมารยาท

๔. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 การมีวินัย รูหนาที่ เปนสิ่งสําคัญที่บุคคลควรมี เพราะผูที่มีวินัยจะมี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบและรูหนาที่ ประพฤติตนอยางมีเหตุผล ไมกอความ
วุนวายแกสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๖ : ๘๑-๘๒) นักการศึกษา
หลายทานไดเสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวินัย รูหนาที่ ดังนี้
 ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร (Mowrer)
 เมาเรอร (Mowrer, 1950) กลาวถึงทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง 
โดยเชือ่วาการเกดิวินยัในตนเอง จะตองเริ่มตนจากการไดรบัการเลี้ยงดใูนวัยทารก
อยางมีความสุข ความอบอุน และผานการอบรม สัง่สอน หรือการเลียนแบบที่ดงีาม
จากผูทีเ่ลีย้งดตูนเอง จงึจะพฒันามาเปนลักษณะทีเ่ดนชัดในจติสาํนกึและกลายเปน

พฤติกรรมที่ถูกตองมีเหตุผลของบุคคลนั้น พฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได
โดยการใหประสบการณของการเรียนรูใหม ซึ่งการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นได
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ตลอดเวลาจากบุคคลรอบขาง เชน พอ แม ครู เพื่อนๆ นอกจากนี้ ประสบการณ
การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดจากกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลลงมือปฏิบัติ การเรียนรูนี้ 
ทําใหเกิดกระบวนการทางปญญา เชน การคิด การรับรู เมื่อกระบวนการทาง
ปญญาของบุคคลเปลี่ยนไปจะสงผลใหพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปดวย
 ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของเพกและ
ฮาวิกเฮอรส (Peck and Havighurst) 
 เพกและฮาวิกเฮอรส (Peck and Havighurst, 1960) เชื่อวา
การควบคุมของอีโก (Ego Control) และการควบคุมของซุปเปอรอีโก (Super 
Ego Control) รวมกันชวยใหเกิดความตองการแสดงพฤติกรรมเพื่อผูอื่นได
อยางสมเหตุสมผล พลงัควบคุมของอีโกและซุปเปอรอโีกของแตละบุคคลไมเทากนั
ซึ่งสงผลไปสูความมีวินัยในตนเอง 
 จากแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวขางตน สรุปไดวาการสรางคนใหมีวินัย 
รูหนาที่ ตองเริ่มจากวัยเด็ก การอบรมเลี้ยงดูมีผลตอการเติบโตเปนสมาชิกที่ดี
ในสังคมของเด็ก โดยอาจใชกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) ผาน
การอบรมสั่งสอนหรือเลียนแบบที่ดีงามจากพอแม ผูปกครองจนกลายเปน
พฤติกรรมที่ถูกตอง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในโรงเรียนการปลูกฝงของครู
มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนเปนคนที่มีวินัย รูหนาที่

๕. แนวทางการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 การสรางคนใหมวีนิยั รูหนาทีจ่ะตองมหีลกัการในการสรางวนิยัทีถ่กูตอง 
จึงจะทําใหการปฏิบัติตามเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษา
ใหแนวคิดไวดังนี้
 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาต ิ(๒๕๔๐ : ๒๑) ใหแนวคดิ
ในการสรางวินัยไว ๕ ประการ คือ
 ๑. การทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยใหบุคคลรู เพิ่ม และปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ดี เพื่อเปนพื้นฐานและปฏิบัติตอเนื่องจนเกิดเปนพฤติกรรมเคยชิน
ที่ดี

 ๒. การใชวัฒนธรรมในสังคม เปนแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการ 
ทําใหเปนพฤติกรรมที่เคยชิน เชน การทําความเคารพดวยการไหวเมื่อพบผูใหญ 
เปนสิ่งที่เขาทําไดงาย แตการเขาแถวไมใชวัฒนธรรมไทย เด็กไมไดเห็นแบบอยาง
ที่ดีอยูเสมอเชนการไหวของไทย ดังนั้น การไหวจึงงายตอการปฏิบัติมากกวา
การเขาแถว 
 ๓. การใชองครวม เปนความสัมพันธระหวางจิตใจ พฤติกรรม และ
สติปญญา ซึ่งเปนหลักการทางการศึกษา และหลักการพัฒนาจริยธรรม คือ 
มีความเขาใจในความสําคัญของสิ่งที่จะกระทํา มีความพอใจและยอมรับในสิ่ง
ที่จะกระทํา ยอมนําไปสูความพรอมในการกระทํา
 ๔. การใชแรงหนุนสภาพจิต เปนการตั้งความมุงมั่นหรืออุดมการณ
และพยายามปฏบิตัติามเปาหมายที่อาจมุงมัน่ไว ซึง่อาจทําใหเกดิการเปรียบเทียบ 
ความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติหากใชมากเกินไปจะกลายเปนดูถูกดูหมิ่นผูอื่น 
อันเกิดจากการเปรียบเทียบและพึ่งพากําลังใจจากภายนอก 
 ๕. การใชกฎเกณฑบังคับ เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหสําเร็จไดชั่วระยะหนึ่ง 
เมื่อไมมีผูใดควบคุมวินัยก็จะหายไป จึงเปนวิธีที่ไมถูกตอง
 กรมวิชาการ (๒๕๔๒ : ๓๘) ไดกลาวถึงการเสริมสรางวินัยของตนเอง
ที่จะปฏิบัติไววา
 ๑. การสรางวินัยไมควรมุงประเด็นลงโทษ แตควรจะเนนไปในแนว
ใหการฝกอบรมและใหความรูมากกวา ครูจะชวยนักเรียนที่มีปญหา ใหสามารถ
ปรับปรุงตนเองไดอยางไร
 ๒. ระบบการสรางวินัยที่ดี ไมควรเนนที่การลงโทษ ซึ่งเปนการ
แกปญหาในทางลบจะสงผลกระทบแตในทางลบทั้งสิ้น แตวิธีการที่ดีกวานั้น 
คือทําใหเขาเขาใจความตองการและความจําเปนขององคการ และตองการขอ
ความรวมมือเพื่อจะไดไปสูจุดหมายรวมกัน 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต, ๒๕๕๐) ไดกลาวถึงการฝกวินัย
ไววา คือการฝกคนใหมีศีล เปนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม จะไดผลดีตองอาศัย
ระบบความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของมาบูรณาการกันดวย คือ
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เปนระบบองครวมที่องครวมจะตองประสานกัน หมายความวาในการฝกฝน
พัฒนามนุษยหรือการศึกษานี้จะตองใหองคประกอบ ๓ สวน คือดานพฤติกรรม 
ดานจิตใจ และดานปญญาประสานไปดวยกัน ทําใหเกิดองครวมที่สมบูรณ 
แลวสิง่ทีฝ่กนัน้กจ็ะกลายเปนชวีติจรงิของเขา ฉะนัน้เวลาเราฝกทาํอะไรอยางหนึง่
จึงตองดูทั้งสามดาน คือ
 ๑. ดานพฤติกรรม ถาเขามีพฤติกรรมที่ดีดวยความเคยชินก็ดีแลว
 ๒. ดานจิตใจ ถาเขามีความพึงพอใจ หรือมีความสุขในการทํา
พฤติกรรมนั้น พฤติกรรมนั้นจะมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทางดานจิตใจ จะตอง
คอยดูวาทําอยางไรจะใหเขาตั้งอยูในวินัยดวยความสุข มีความพึงพอใจ
 ๓. ดานปญญา ถาเขามีความรูเขาใจเหตุผล มองเห็นคุณคา มองเห็น
ประโยชนของการกระทําหรือพฤติกรรมนั้น ความรูความเขาใจนั้น ก็จะมาหนุน
องคประกอบฝายจิตใจ ทําใหเขายิ่งมีความพึงพอใจ และมีความสุขในการปฏิบัติ
ตามพฤติกรรมนั้นยิ่งขึ้นไปอีก
 ทั้งดานปญญาคือความรูความเขาใจนั้น และดานจิตใจคือความสุข
ความพอใจ ตางก็มาหนุนใหพฤติกรรมดีงามนั้นยิ่งหนักแนนมั่นคงลงตัว
 ดังนั้น องคประกอบสามสวนนี้จึงเสริมซึ่งกันและกันพฤติกรรม 
สภาพจิตใจ และปญญา สามอยางนี้จะตองพัฒนาดวยกัน ถาทําไปทื่อๆ อาจจะ
กลายเปนการบังคับ ถาการบังคับเกิดขึ้น จิตใจของคนไมมีความสุข พอจิตใจ
ของคนไมมีความสุข เขาจะทําดวยความจําใจ และพรอมที่จะละเมิดแลวตอไป
ก็อาจจะเกิดปญหา ทีนี้ถาไมทําดวยปญญา ตอไปเขาเรียนรูไปทางอื่น เขาไมเห็น
เหตุผลในเรื่องนี้ เขาก็สงสัยทําใหเขาเกิดความลังเลที่จะทํา ฉะนั้นตองใหไดทั้ง 
๓ สวน คอืตองมทีัง้ ศลี สมาธ ิปญญา จะตองฝกวนิยัใหไดองคประกอบสมัพนัธกนั
พรอมทั้ง ๓ ดานนี้ สรางวินัยโดยใชปจจัยอื่นชวยเสริม
 ความเปนกัลยาณมิตร เปนตัวเสริมในการสรางวินัยจากพฤติกรรม
ที่เคยชินไดโดยทําหนาที่ สนับสนุนองคประกอบทั้ง ๓ ดาน คือ
 ๑. เปนตนแบบที่ดีของพฤติกรรม (ศีล)
 ๒. มีความรัก ทําใหเกิดความอบอุน มีความเปนกันเองพรอมศรัทธา
และความสุข (จิตใจ)

 ๓. กัลยาณมิตร รูเหตุรูผล สามารถบอกไดวาทําอยางนั้นแลวมีผล
อยางไร ทําใหเด็กเขาใจเหตุผลและเห็นคุณคาในสิ่งที่ทํา (ปญญา)

 วาเลต (Valett, 1986 : 109) ไดเสนอวิธีการที่จะพัฒนาการฝก
ระเบียบวินัยของเด็กไว ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้
 ๑. การทําความเขาใจในประสิทธิภาพของวินัย
 ๒. การพิจารณาความตองการและความสนใจของเด็ก
 ๓. การกําหนดเปาประสงคและความคาดหวังในการปฏิบัติตามวินัย
 ๔. การสรางกฎเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตามวินัย
 ๕. การวางแผนและคาดคะเนผลที่จะไดรับ
 ๖. การใหคําปรึกษาหารือรวมมือกันในการปฏิบัติตนตามกฎวินัยที่ได
วางไว
 ๗. การบันทึกพฤติกรรมของเด็กที่ปฏิบัติตนตามวินัย
 ๘. การใหรางวัลจากผลของการปฏิบัติตนตามวินัยที่กําหนดไว
 ๙. การแสดงใหเห็นผลของการไมปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดไว
 ๑๐. การประเมินผลที่ไดปฏิบัติตามทั้งหมดเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ใหดีขึ้น
 จากแนวคิดการสรางคนใหมวีนิยั รูหนาที ่สรปุเปนแนวทางการสรางคน
ใหมีวินัย รูหนาที่ ไดดังนี้
 ๑. ดานพฤติกรรม คือการยึดหลักประชาธิปไตย การมีสวนรวม 
เพื่อยอมรับความเปนเจาของในกฎระเบียบ ขอบังคับที่เปนพื้นฐานในการปฏิบัติ
รวมกัน จนเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินที่ดีงาม
 ๒. ดานจิตใจ คือความพึงพอใจหรือมีความสุขในการปฏิบัติที่เปน
พฤติกรรมอันดีงามรวมกันที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
 ๓. ดานปญญา คือการรูและเขาใจเหตุผล มองเห็นคุณคา มองเห็น
ประโยชนของการกระทําตามพฤติกรรม ความรูความเขาใจก็จะสงผลตอจิตใจ 
จนเกิดความพึงพอใจ และมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้น 
จนกลายเปนปกตินิสัย 
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๖. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
 การสรางคนใหมวีนิยั รูหนาที ่มงีานวจิยัทีเ่กี่ยวของทัง้ในและตางประเทศ 
ดังนี้
 สุวิมล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรัชชัย (๒๕๔๓) ไดศึกษาปจจัย
และกระบวนการที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุงความสําเร็จ
ของสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบวาคุณธรรมที่นิสิตนักศึกษาควร
ไดรับการพัฒนาเรงดวนที่สุดคือ ดานการมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง และสัจจะ (ความตั้งใจและจริงใจตอการทํางาน) คุณธรรมทั้ง
๔ ประการนี้ กลุมอาจารยเห็นวานิสิตนักศึกษามีคุณธรรมในระดับปานกลาง 
โดยเฉพาะคุณธรรมดานการมีวินัยซึ่งตองพัฒนาโดยดวนที่สุดนั้น นิสิตนักศึกษา
มีคุณธรรมระดับปานกลางคอนขางตํ่า
 เพชร ยอดบุญนอก (๒๕๔๗) ไดศกึษาการสรางเสรมิพฤตกิรรมการมวีนิยั
ของนักเรียน โรงเรยีนบานวงัมวง อาํเภอโนนสงู จงัหวัดนครราชสมีา โดยเนนการมี
วินัย ๔ ดาน ไดแก ดานการเขาแถว ความสะอาด กิริยามารยาท และการแตงกาย 
โดยดําเนินการศึกษาคนควา โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ผลการศึกษาคือนักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
 พงษศักดิ์ เชื้อศิริ (๒๕๔๗) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานดาน
เสริมสรางวินัยนักเรียน โรงเรียน ทามะไฟหวาน อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 
ไดศกึษาคนควาความมวีนิยั ๓ ดาน คอื การตรงตอเวลา การแตงกาย และการรกัษา
ความสะอาด โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาคนควา พบวาดาน
การตรงตอเวลา นักเรียนกลุมเปาหมายมีการพัฒนาวินัยดานการตรงตอเวลา
ดีขึ้นอยางนาพอใจ ดานการแตงกายพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการแตงกาย
ผดิระเบียบทกุรายการลดลงอยางชดัเจนและดานการรกัษาความสะอาดหองเรยีน 
พบวานักเรียนมีการพัฒนาวินัยดานการรักษาความสะอาดดีขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ
 สรุางคนางค ปญสงักา (๒๕๕๑) ไดศกึษาเรือ่งการพฒันาการดาํเนนิงาน

เสริมสรางวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวาการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเองของ
นักเรียนยังไมสอดคลองกับปญหา ครูสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาวินัยของนักเรียน จึงสงผลใหนักเรียนขาดวินัยดานตรงตอเวลา 
และดานความสะอาด จึงดําเนินการเสริมสรางวินัยในตนเองโดยใชกลยุทธ
การประชุมปฏิบัติ ๖ ขั้นตอน ไดแก 
 ๑) กําหนดเปนนโยบายโรงเรียน 
 ๒) แตงตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา 
 ๓) กําหนดกิจกรรมในการพัฒนา 

 ๔) ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด 
 ๕) นิเทศติดตามประเมินผลระหวางดําเนินการ 
 ๖) ประเมินและสรุปผลการดําเนิน 
 และกิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียน จํานวน ๔ กิจกรรม ไดแก 
 ๑) กิจกรรมโฮมรูม 
 ๒) กิจกรรมอนามัยในโรงเรียน 
 ๓) กิจกรรมนักเรียนตัวอยาง 
 ๔) กิจกรรมเยี่ยมบาน 
 ทําใหการพัฒนากิจกรรมสอดคลองกับปญหา ครูมีความรูความเขาใจ
ในการใชกจิกรรมในการดําเนนิงานพฒันาวินยัมากขึน้ และนกัเรยีนมวีนิยัในตนเอง
ดานตรงตอเวลาและดานความสะอาดเพิ่มขึ้น ซึง่หากโรงเรยีนสนับสนุนการดาํเนนิงาน
เสริมสรางวินัยอยางตอเนื่อง จะสงผลตอการดําเนินงานที่เขมแข็งและนักเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 เชเวียคอฟ และ ฟริทซ (Sheviakov and Fritz, 1955) ไดศึกษา
ประเภทของวินัยที่ควรปลูกฝงใหแกเด็ก พบวาควรเปนการปลูกฝงวินัยในตนเอง
มากกวาวนิยัทีม่าจากการปฏิบตัติามคําสั่ง ควรเปนเรือ่งของการเต็มใจที่จะกระทํา 
ไมใชกระทําตามคําสั่งหรือการถูกลงโทษ การปลูกฝงวินัยในตนเองสําหรับเด็ก
ควรอยูบนพื้นฐานของความชื่นชมและความรัก
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 เฮอลอค (Herlock, 1984 : 393) มคีวามเหน็วาการปลกูฝงระเบยีบวนิยั
มีความสําคัญดังนี้
 ๑. ชวยใหเด็กรูสึกมั่นใจโดยบอกวาสิ่งใดควรทําและสิ่งใดไมควรทํา
 ๒. ชวยใหเด็กหลีกเลี่ยงตอความรูสึกผิดหรืออับอายตอสิ่งที่ผิด 
ความรูสึกที่หลีกเลี่ยงไมไดนี้ จะทําใหไมมีความสุข และเกิดการปรับตัวที่ยาก 
วินัยจะชวยใหเด็กอยูในมาตรฐานของสังคม
 ๓. ชวยใหเด็กไดเรียนรูการประพฤติตนที่จะเปนทางไปสูการเปนผูนํา
ทีน่ายกยองนับถอื เปนขอบงชีข้องความรักและการยอมรับทีส่าํคญั คอืการปรับตวั
ประสบความสําเร็จและมีความสุข
 ๔. ชวยรักษาแรงจูงใจในการเสริมแรงของตน ซึ่งกระตุนเด็กไดรับ
สิ่งที่เปนความตองการของเขา
 ๕. ชวยใหเกิดการพัฒนาจิตสํานึก ศีลธรรม ซึ่งเปนแนวทางในการทํา
ใหเด็กมีการตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมดวยตนเอง
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาคุณธรรมดานการมีวินัยของ
นกัเรยีนและนักศกึษาอยูในระดบัปานกลางคอนขางตํา่ สมควรทีจ่ะไดรบัการพฒันา
อยางเรงดวน โดยเฉพาะในดานการแตงกาย การตรงตอเวลา การรกัษาความสะอาด 
กริยามารยาท การเขาแถว และประเภทของวินัยที่ควรปลูกฝง ไดแก การปลูกฝง
วินัยในตนเองมากกวาวินัยที่มาจากการปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ดังนั้น เพื่อเปนการปลูกฝงนักเรียนใหเปนคนมีวินัย รูหนาที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาคนใหมี
วินัย รูหนาที่ ใน ๔ ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด 
และการมีมารยาท 

๗. ความเชื่อมโยงของการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ไมใชเรื่องใหมสําหรับโรงเรียน แตเปนสิ่ง
ที่มีการดําเนินงานอยูอยางหลากหลายในหนวยงานและมีการดําเนินงานมา
อยางตอเนื่อง ซึ่งการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ มีความเชื่อมโยง สอดคลองกับ
การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ดังนี้

ตาราง ๒.๑ ความเชื่อมโยงของการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๔ และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา, ๒๕๕๔)

คุณลักษณะดานวินัยจากโครงการ/

หนวยงานตางๆ
การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสรางวินัย

 ๑. คุณลักษณะของคนไทย

  ที่ประเทศชาติตองการ (แนวทาง

  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พ.ศ. ๒๕๔๔)

 ๒. คานิยมพื้นฐาน ๕ ประการ 

  ของคณะกรรมการวัฒนธรรม

  แหงชาติ

 ๓. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ 

  ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔. คุณธรรม ๔ ประการ 

  ตามพระราชดํารัสพระบาท

  สมเด็จพระเจาอยูหัว

 ๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  ๘ ประการ ตามหลักสูตร

  แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค

  ของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ

ขอ ๑ ความมีระเบียบวินัย

ขอ ๓ การมีระเบียบวินัยและเคารพ

กฎหมาย

ขอ ๓ มีวินัย

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคน

ประพฤติปฏิบัติตน  อยูในความสุจริต 

ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน

โดยเทาเทียมเสมอกัน

ขอ ๓ มีวินัย

ขอ ๒ มีวินัย
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คุณลักษณะดานวินัยจากโครงการ/
หนวยงานตางๆ

การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสรางวินัย

ความมีวินัย

ความมีวินัย

ขอ ๒ มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย ตรงตอเวลา

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการ

ดานสังคมสมวัยตัวบงชี้ยอยที่ ๓.๑ 

เด็กมีวินัยและรูผิดชอบสมวัย

ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

ขอ ๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย 

ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ

 ๗. คุณสมบัติที่พึงประสงคของ

  คนไทยสําหรับสังคม  ในยุค

  ปจจุบัน จากบทความในสื่อ 

  สิ่งพิมพตางๆ

 ๘. คุณธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนา

 ๙. คุณธรรมพื้นฐาน ๙ ประการ

  ของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  

 ๑๐. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

  ของสํานักงานคณะกรรมการ

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๑๑. เกณฑการประเมินคุณภาพ

  ภายนอกรอบสาม ระดบัการศกึษา

  ปฐมวัย ของ สมศ.

 ๑๒. เกณฑการประเมินคุณภาพ

  ภายนอกรอบสาม ระดบัการศกึษา

  ขั้นพื้นฐาน ของ สมศ.

 ๑๓. คานิยมหลักของคนไทย 

  ๑๒ ประการ ของ คสช.

 จากคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคในการ
สรางคนใหมีวินัย รูหนาที่จากแหลงตางๆ สามารถสรุปเปนแผนผังแสดง

ความเชื่อมโยงของการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ไดดังนี้

แผนภาพที่ ๒.๑ ความเชื่อมโยงของการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
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สวนที่ ๓ 

 การดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ เปนบทบาทหนาที่สําคัญของ
ผูเกี่ยวของทุกฝายที่ตองรวมกันขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน ซึ่งผูเกี่ยวของแตละฝาย 
ประกอบดวย
 ๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓. โรงเรียน
 ๔. ครู
 โดยผูเกี่ยวของแตละฝายมีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้

 บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๑. กําหนดนโยบายการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 ๒. จัดทําคูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 ๓. ชี้แจงนโยบายการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ใหกับผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบตามคูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 
และกําหนดเปนวาระเรงดวนในการดําเนินงาน
 ๔. กํากับ ติดตามการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

๑. บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 การดําเนินงานสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาท ดังนี้

แผนภาพที่ ๓.๑ บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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  ๔.๑ แตงตัง้คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบในการกาํกบั ตดิตาม การ
ดาํเนนิการสรางคนใหมวีนิยั รูหนาที ่ระดบัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
  ๔.๒ คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบที่ไดรับการแตงตั้งสรุปผล
การกํากับ ติดตาม และจัดทํารายงานผล 
 ๕. รับรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตละแหง และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖. ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนไดรับทราบ
ผลการดําเนินงาน

๒. บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 การดําเนินงานสรางคนใหมีวินัยรูหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีบทบาท ดังนี้

 บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับนโยบาย การสรางคน

ใหมีวินัย รูหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจในการดําเนินงานตามคูมือสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 ๓. จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ Memorandum of Under-
standing ; MOU ระหวางผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
 ๔. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสรางคนใหมวีนิยั รูหนาที่ 
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สาธารณสุข ตํารวจจราจร เปนตน
 ๕. กํากับ ติดตามการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ของโรงเรียน
  ๕.๑ แตงตั้งคณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินการสรางคนใหมีวินยั รูหนาที่ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ๕.๒ กําหนดปฏิทินการกํากับ ติดตาม 
  ๕.๓ คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งสรุปผลการกํากับ ติดตาม 
และจัดทํารายงานผล 
 ๖. รับรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนแตละแหง และสรุปผล
การดําเนินงานและวิธีการ กิจกรรม หรือนวัตกรรมที่ใชในภาพรวมของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเสนอตอสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๗. ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน ผานสื่อตางๆ หลายชองทาง เชน 
เสียงตามสาย Website วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ฯลฯ

แผนภาพที่ ๓.๒ บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๓. บทบาทของโรงเรียน
 การดําเนินงานสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ โรงเรียน มีบทบาทดังนี้

 ๓. จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ Memorandum of Under-
standing ; MOU ระหวางผูอํานวยการสถานศึกษากับคณะครู และเจาหนาที่
ในโรงเรียนทุกคน
 ๔. กําหนดแนวทาง/กิจกรรม/นวัตกรรม การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 
ดังนี้
  ๔.๑ ประชุมคณะครู ผูมีสวนเกี่ยวของ ออกแบบแนวทาง กิจกรรม 
หรือนวัตกรรม ในการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ใหครอบคลุม ตัวชี้วัด ๔ ดาน 
ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด การมีมารยาท
  ๔.๒ กาํหนดกจิกรรม ปฏทินิการปฏบิตังิาน วนั เวลา สถานที ่การจดั
กิจกรรม การพัฒนานักเรียนใหมีวินัย รูหนาที่
  ๔.๓ ดําเนินการวัดและประเมินผลกิจกรรม
  ๔.๔ ใหครู บุคลากรทุกคนในโรงเรียน รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 ๕. ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ดังนี้
  ๕.๑ แตงตั้งประชาสัมพันธระดับโรงเรยีน
  ๕.๒ ประชาสัมพันธ ผานสื่อที่หลากหลาย เชน เสียงตามสาย 
Website วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ภาพยนตรสั้น ฯลฯ เปนตน
 ๖. ประสานงานกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของในการสรางคนใหมีวินัย 
รูหนาที่ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสาธารณสุข ตํารวจจราจร 
เปนตน
 ๗. กาํกบั ตดิตาม ประเมินผล การสรางคนใหมวีนิยั รูหนาทีข่องโรงเรียน
  ๗.๑ แตงตัง้คณะกรรมการกํากบั ตดิตามและสรุปผลการดําเนนิงาน
ในโรงเรียน
  ๗.๒ กําหนดปฏิทินการกํากับ ติดตาม
  ๗.๓ คณะกรรมการดําเนินการกํากบั ตดิตามการดําเนินการสรางคน
ใหมีวินัย รูหนาที่ของโรงเรียนตามปฏิทินที่กําหนด

 บทบาทโรงเรียน
 ๑. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํานโยบาย สูการปฏิบัติการสรางคน
ใหมีวินัย รูหนาที่โดยจัดทําแผนงานโครงการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
 ๒. ผูบริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงคูมือการดําเนินการสรางคนใหมี
วินัย รูหนาที่ ใหกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน

แผนภาพที่ ๓.๓ บทบาทของโรงเรียน



คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่28 คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 29

  ๗.๔ สรปุผลการกาํกบั ตดิตามการดาํเนนิการสรางคนใหมวีนิยั รูหนาที่
ของโรงเรียนเพื่อเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ๗.๕ คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รู
หนาที่และวิธีการ กิจกรรม หรือนวัตกรรมที่ใชในภาพรวมของโรงเรียนเพื่อเสนอ
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ๘. ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน ผานสื่อตางๆ หลายชองทาง เชน 
เสียงตามสาย Website วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ฯลฯ

๔. บทบาทของครู
 การดําเนินงานสรางคนใหมีวินัยรูหนาที่ ครู มีบทบาทดังนี้

 บทบาทของครู
 ๑. ครูนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยครูตองถือวาการสรางคนใหมีวินัย 
รูหนาที่ เปนหนาที่ของครูทุกคน
 ๒. ครูศึกษาคูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมสรางคน
ใหมีวินัย รูหนาที่ ใหแกนักเรียน
 ๓. ออกแบบวิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรม เพื่อสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 
ดังนี้
  ๓.๑ ครูนาํความรูจากการศกึษาคูมอื (ตามขอ ๒) มาออกแบบวธิกีาร 
กิจกรรม นวัตกรรมในการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ใหครอบคลุมตัวชี้วัด ๔ ดาน 
ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด และการมีมารยาท
  ๓.๓ จดัทาํเอกสารแบบวดัประเมนิผล และกาํหนดเกณฑการประเมนิ
 ๔. ลงมือปฏิบัติการสรางนักเรียนใหมีวินัย รูหนาที่ 
  ๔.๑ ครวูางแผน การนาํกจิกรรมสูการปฏิบตั ิโดยกําหนดเปนปฏทินิ
การปฏิบัติงาน
  ๔.๒ ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยนําไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู กจิกรรมพฒันาผูเรยีน หรอืในกจิกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู หรือกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามความเหมาะสม เชน 
กอนเขาเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
สะดวก และบริบทของโรงเรียน
  ๔.๔ ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหกับนักเรียนในเรื่องความมีวินัย 
รูหนาที่
  ๔.๕ ครูยกยองชมเชยนักเรียน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 
 ๕. วดัผล และประเมนิผล พฤตกิรรมที่เกดิกบันกัเรยีน ตามตวัชี้วดั ๔ ดาน 
โดยใชวธิกีารประเมินผลที่หลากหลาย มกีารประเมินตามสภาพจริงเปนรายบคุคล 
รายหองและระดับชั้น ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   

แผนภาพที่ ๓.๔ บทบาทของครู
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 ๖. สรุป รายงานผลภาพรวมของหองเรียน (รายบุคคล รายหอง) 
พรอมทั้งระบุวิธีการ กิจกรรม หรือนวัตกรรมที่ใชใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ สวนที่ ๔ 

 การสรางคนใหมวีนิยั รูหนาที ่เปนหนาที่ของครทูกุคนในโรงเรยีนทีจ่ะตอง
ออกแบบวิธีการ กิจกรรม หรือนวัตกรรม ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ๔ ดาน ไดแก 
การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด และการมีมารยาท ซึ่งตัวชี้วัด
แตละดานจะมีการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ไวอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนานักเรียน
 การจัดกิจกรรมระดับโรงเรียนนั้น ครูสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย
รูปแบบ โดยอาจจัดเปนกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน หรืออาจจัด
ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน หรืออาจบูรณาการไปใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
หรือบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบท และความพรอม
ของโรงเรียนแตละแหง
 ในการจัดกิจกรรมเพื่อสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ตามตัวชี้วัด ๔ ดานนี้ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานไดใหตวัอยางแนวทางการจดักจิกรรม
ใหนักเรียนมีวินัย รูหนาที่ ทั้ง ๔ ดาน ดานละ ๓ กิจกรรม ดังรายชื่อกิจกรรม
ตามตาราง (รายละเอียดการจัดกิจกรรมปรากฏในภาคผนวก)
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 การตรงตอเวลา ๑. มาโรงเรียนตรงเวลา วันเวลา

  ๒. เขาทํากิจกรรมตรงตามเวลา เรียกคืนมาไมได

   ที่กําหนด 

  ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา การตรงตอเวลา

    สําคัญจริงหรือ

  ๑. มาโรงเรียนตรงเวลา บันทึกผลการฝกตน

  ๒. สงการบานทันเวลาที่กําหนด ใหตรงตอเวลา

  ๓. รวมกิจกรรมหนาเสาธงตรงเวลา

  ๔. เขาทํากิจกรรมตรงตามเวลา

   ที่กําหนด

  ๕. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา

  ๖. กลับบานตรงเวลา ไมเถลไถล

  ๗. พบครูตรงตามเวลานัดหมาย

   หรือกอนเวลา

  พบครูตรงตามเวลานัดหมาย ตรงตอเวลา

  หรือกอนเวลา สรางคุณคาใหกับตน

 ความมีระเบียบ ๑. แตงกายถูกตองตามระเบียบ คนดีมีระเบียบ

  ๒. เก็บอุปกรณ/ของใช/ของเลน/

   จัดโตะ เกาอี้เปนระเบียบ

  ๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลง/

   ขั้นตอน

  ๔. รูจักวางแผนการทํางานอยาง

   เปนระบบ 

ตารางที่ ๔.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีวินัย รูหนาที่

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ ชื่อกิจกรรม

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ ชื่อกิจกรรม

  เขาแถว เดินแถวชิดขวา มดตัวนิดพิชิต

  เปนระเบียบ ระเบียบแถว

  ๑. เก็บอุปกรณ/ของใช/ของเลน  รองเทาเจาระเบียบ

   จัดโตะ เกาอี้เปนระเบียบ

  ๒. รูจักวางแผนการทํางาน

   อยางเปนระบบ 

 ความสะอาด ลางมือกอน-หลังรับประทานอาหาร มือสะอาดสรางสุข

  ใหสะอาด 

  ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของ  ๑ คน ๑ หนาที่

  เครื่องใช หองเรียน และบริเวณ ๕ นาที โรงเรียน

  โรงเรียน สวยสะอาด

  แยกและทิ้งขยะใหเปนที่ ทิ้งถูกถัง ตั้งใจทิ้ง

 การมีมารยาท พูดจาไพเราะ สุภาพออนโยน พูดจาดีเปนศักดิ์ศรี

    ของตนเอง

  ยกมือถาม-ตอบ คุณไดสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้

  ไมใชเครื่องมือสื่อสารขณะที่ครูสอน โทรศัพทของเรา

    ใชอยางไรใหมี

    มารยาท
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สวนที่ ๕ 
 การดําเนินงานตามนโยบายการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ไดกําหนด
การกํากับ ติดตาม เปน ๓ ระดับ คือ
 ๑) ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒) ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบดวย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 ๓) ระดับโรงเรียน
 สวนการวัดผล ประเมินผลกําหนดใหโรงเรียนเปนผูดําเนินการ

๑. การกํากับ ติดตามการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย 

 รูหนาที่ 
 ๑.๑ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาท
หนาที่ในการกํากับ ติดตาม ดังนี้
  ๑.๑.๑ กาํหนดกรอบแนวทางการดาํเนนิงาน และปฏทินิการกาํกับ 
ติดตาม 
  ๑.๑.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกํากับ ติดตาม 
  ๑.๑.๓ สุมตรวจโรงเรียนเพื่อสรรหาโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
เปนรูปธรรม และสามารถเปนแบบอยางแกสาธารณชนได
  ๑.๑.๔ สรุปผลและรายงานผลการกํากับ ติดตาม
 ๑.๒ ระดับสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มบีทบาทหนาที่ในการกาํกบั 
ติดตาม ดังนี้
  ๑.๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกํากับ ติดตาม ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ๑.๒.๒ กําหนดปฏิทินและชี้แจงนโยบายการกํากับ ติดตาม 
แกโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  ๑.๒.๓ ดําเนินการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
  ๑.๒.๔ สรุปผลและรายงานผลการกํากับ ติดตามตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.๓ ระดับโรงเรียน มีบทบาทหนาที่ในการกํากับ ติดตาม ดังนี้
  ๑.๓.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม 
  ๑.๓.๒ กําหนดปฏิทินการกํากับ ติดตาม 
  ๑.๓.๓ ดําเนินการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของครู
  ๑.๓.๔ สรุปผลและรายงานผลการกํากับ ติดตามตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตารางที่ ๕.๑ การดําเนินงานและปฏิทินการกํากับ ติดตามระดับสํานักงาน
 เขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

 
กิจกรรม

 ระยะ การดําเนินการ
  เวลา ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน

แตงตั้งคณะ
กรรมการ
กํากับ ติดตาม

กําหนดปฏิทิน
และชี้แจง
นโยบายการ
กํากับ ติดตาม
ดําเนินการ

กํากับ ติดตาม

สรุปผลและ
รายงานผล
การกํากับ 

ติดตาม

 เม.ย.- แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ 
 พ.ค. ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน

 พ.ค. กําหนดปฏิทินและชี้แจงนโยบาย
  การกํากับ ติดตามใหโรงเรียนทราบ

 พ.ค.-  ดําเนินการกํากับ ติดตาม 

 ก.ย. การดําเนินงานของโรงเรียน
  ตามปฏิทิน
 ก.ย. สรุปผลและรายงานผลการกํากับ 
  ติดตามโรงเรียน

แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานของครู

กําหนดปฏิทินและชี้แจงนโยบาย
การกํากับ ติดตาม ใหครูทราบ

ดําเนินการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานของครูตามปฏิทิน
สรุปผล
รายงานผลการกํากับ ติดตามครู
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๒. การวัดผล ประเมินผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย 
 รูหนาที่
 ๒.๑ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้
  การวัดผล ประเมินผลความมีวินัย รูหนาที่ไดกําหนดตัวชี้วัด 
และพฤติกรรมบงชี้นักเรียน จํานวน ๔ ตัวชี้วัด คือ
  ๑) การตรงตอเวลา 
  ๒) ความมีระเบียบ 
  ๓) ความสะอาด 
  ๔) การมีมารยาท
  ซึ่งไดกําหนดพฤติกรรมบงชี้ในแตละชั้นเรียน ดังนี้

ตาราง ๕.๒ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้

 ตัวชี้วัด
 พฤติกรรมบงชี้แตละระดับชั้น

 ปฐมวัย ป.๑-๓ ป.๔- ๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖

 การตรง ๑. มาโรงเรียน

 ตอเวลา ใหตรงตอเวลา

  ๒. สงการบาน

  ทันเวลา

  ที่กําหนด

  ๓. รวมกิจกรรม

  หนาเสาธง

  ตรงเวลา

  ที่กําหนด

  ๔.  เขาทํา

  กิจกรรม

  ตรงตามเวลา

  ที่กําหนด

๑. มาโรงเรียน

ใหตรงตอเวลา

๒. สงการบาน

ทันเวลา

ที่กําหนด

๓. รวมกิจกรรม

หนาเสาธง

ตรงเวลา

ที่กําหนด

๔. เขาทํา

กิจกรรม

ตรงตามเวลา

ที่กําหนด

๑. มาโรงเรียน

ใหตรงตอเวลา

๒. สงการบาน

ทันเวลา

ที่กําหนด

๓.รวมกิจกรรม

หนาเสาธง

ตรงเวลา

ที่กําหนด

๔. เขาทํา

กิจกรรมตรงตาม

เวลา

ที่กําหนด

๑. มาโรงเรียน

ใหตรงตอเวลา

๒. สงการบาน

ทันเวลา

ที่กําหนด

๓.รวมกิจกรรม

หนาเสาธง

ตรงเวลา

ที่กําหนด

๔. เขาทํา

กิจกรรม

ตรงตามเวลา

ที่กําหนด

๑. มาโรงเรียน

ใหตรงตอเวลา

๒. สงการบาน

ทันเวลา

ที่กําหนด

๓.รวมกิจกรรม

หนาเสาธง

ตรงเวลา

ที่กําหนด

๔. เขาทาํ

กิจกรรม

ตรงตามเวลา

ที่กําหนด

๕. ปฏิบัติ

กิจกรรม

เสร็จทันเวลา

๖. กลับบาน

ตรงเวลา

ไมเถลไถล

๗. พบครูตรง

ตามเวลานัดหมาย

หรือกอนเวลา

๑. แตงกาย

ถูกตอง

ตามระเบียบ

๒. เขาแถว 

เดินแถวชิดขวา

เปนระเบียบ

๓. เก็บอุปกรณ/

ของใช/ของเลน/

จัดโตะ เกาอี้

เปนระเบียบ

๔. นั่งเรียนและ

รับประทาน

อาหาร

เปนระเบียบ

๕. ตั้งใจปฏิบัติ

กิจกรรม

ตามที่ครูสอน

๖. ปฏบิัติ

กิจกรรมตาม

ขอตกลง/ขั้นตอน

๕. ปฏิบัติ

กิจกรรม

เสร็จทันเวลา

๖. กลับบาน

ตรงเวลา

ไมเถลไถล

๗. พบครูตรง

ตามเวลานดัหมาย

หรือกอนเวลา

๑. แตงกาย

ถูกตอง

ตามระเบียบ

๒. เขาแถว 

เดินแถวชิดขวา

เปนระเบียบ

๓. เก็บอุปกรณ/

ของใช/ของเลน/

จัดโตะ เกาอี้

เปนระเบียบ

๔. นั่งเรียนและ

รับประทาน

อาหาร

เปนระเบียบ

๕. ตั้งใจปฏิบัติ

กิจกรรม

ตามที่ครูสอน

๖. ปฏิบัติ

กิจกรรมตาม

ขอตกลง/ขั้นตอน

๕. ปฏิบัติ

กิจกรรม

เสร็จทันเวลา

๖. กลับบาน

ตรงเวลา

ไมเถลไถล

๗. พบครูตรง

ตามเวลานดัหมาย

หรือกอนเวลา

๑. แตงกาย

ถูกตอง

ตามระเบียบ

๒. เขาแถว 

เดินแถวชิดขวา

เปนระเบียบ

๓. เก็บอุปกรณ/

ของใช/ของเลน/

จัดโตะ เกาอี้

เปนระเบียบ

๔. นั่งเรียนและ

รับประทาน

อาหาร

เปนระเบียบ

๕. ตั้งใจปฏิบัติ

กิจกรรม

ตามที่ครูสอน

๖. ปฏิบัติ

กิจกรรมตาม

ขอตกลง/ขั้นตอน

๕. ปฏิบัติ

กิจกรรม

เสร็จทันเวลา

๖. กลับบาน

ตรงเวลา

ไมเถลไถล

๗. พบครูตรง

ตามเวลานดัหมาย

หรือกอนเวลา

๑. แตงกาย

ถูกตอง

ตามระเบียบ

๒. เขาแถว 

เดินแถวชิดขวา

เปนระเบียบ

๓. เก็บอุปกรณ/

ของใช/ของเลน/

จัดโตะ เกาอี้

เปนระเบียบ

๔. นั่งเรียนและ

รับประทาน

อาหาร

เปนระเบียบ

๕. ตั้งใจปฏิบัติ

กิจกรรม

ตามที่ครูสอน

๖. ปฏิบัติ

กิจกรรมตาม

ขอตกลง/ขั้นตอน

  ๕. ปฏิบัติ

  กิจกรรม

  เสร็จทันเวลา

  ๖. กลับบาน

  ตรงเวลา

  ไมเถลไถล

 

 ความมี ๑. แตงกาย

 ระเบียบ ถูกตอง

  ตามระเบียบ

  ๒. เขาแถว 

  เดินแถวชิดขวา

  เปนระเบียบ

  ๓. เก็บอุปกรณ/

  ของใช/ของเลน/

  จัดโตะ เกาอี้

  เปนระเบียบ

  ๔. นั่งเรียนและ

  รับประทาน

  อาหาร

  เปนระเบียบ

  ๕. ตั้งใจปฏิบัติ

  กิจกรรม

  ตามที่ครูสอน

  ๖. ปฏิบัติตาม

  ขอตกลง/ขั้นตอน

  ของหองเรียน

 ตัวชี้วัด
 พฤติกรรมบงชี้แตละระดับชั้น

 ปฐมวัย ป.๑-๓ ป.๔- ๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖
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 ตัวชี้วัด
 พฤติกรรมบงชี้แตละระดับชั้น

 ปฐมวัย ป.๑-๓ ป.๔- ๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖

  ๗. ขามถนนตรง

  ทางมาลายหรือ

  ใชสะพานลอย

  และปฏิบัติตาม

  กฏจราจร

  ๘. ทํางานเดี่ยว/

  กลุมอยาง

  มีระเบียบ

  ๙. รูจักวางแผน

  การทํางาน

  อยางเปนระบบ

 

 ความ ๑. ดูแลรางกาย/

 สะอาด แตงกายสะอาด

  เรียบรอย

  อยูเสมอ

  ๒. ดูแลรักษา

  ความสะอาด

  สิ่งของเครื่องใช 

  หองเรียน และ

  บริเวณโรงเรียน

  ๓. ลางมือกอน-

  หลังรับประทาน

  อาหารใหสะอาด

๗. ขามถนนตรง

ทางมาลายหรือ

ใชสะพานลอย

และปฏิบัติตาม

กฎจราจร

๘. ทํางานเดี่ยว/

กลุมอยาง

มีระเบียบ

๙. รูจักวางแผน

การทํางาน

อยางเปนระบบ

๑๐. ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ/

ขอตกลงของ

หองเรียนและ

โรงเรียน

๑ .ดูแลรางกาย/

แตงกายสะอาด

เรียบรอย

อยูเสมอ

๒. ดูแลรักษา

ความสะอาด

สิ่งของเครื่องใช 

หองเรียน และ

บริเวณโรงเรียน

๓. ลางมือกอน-

หลังรับประทาน

อาหารใหสะอาด

๗. ขามถนนตรง

ทางมาลายหรือ

ใชสะพานลอย

และปฏิบัติตาม

กฎจราจร

๘. ทํางานเดี่ยว/

กลุมอยาง

มีระเบียบ

๙. รูจักวางแผน

การทํางาน

อยางเปนระบบ

๑๐.ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ/

ขอตกลงของ

หองเรียนและ

โรงเรียน

๑. ดูแลรางกาย/

แตงกายสะอาด

เรียบรอย

อยูเสมอ

๒. ดูแลรักษา

ความสะอาด

สิ่งของเครื่องใช 

หองเรียน และ

บริเวณโรงเรียน

๓. ลางมือกอน-

หลังรับประทาน

อาหารใหสะอาด

๗. ขามถนนตรง

ทางมาลายหรือ

ใชสะพานลอย

และปฏิบัติตาม

กฎจราจร

๘. ทํางานเดี่ยว/

กลุมอยาง

มีระเบียบ

๙. รูจักวางแผน

การทํางาน

อยางเปนระบบ

๑๐.ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ/

ขอตกลงของ

หองเรียนและ

โรงเรียน

๑. ดูแลรางกาย/

แตงกายสะอาด

เรียบรอย

อยูเสมอ

๒. ดูแลรักษา

ความสะอาด

สิ่งของเครื่องใช 

หองเรียน และ

บริเวณโรงเรียน

๓. ลางมือกอน-

หลังรับประทาน

อาหารใหสะอาด

๗.ขา มถนนตรง

ทางมาลายหรือ

ใชสะพานลอย

และปฏิบัติตาม

กฎจราจร

๘. ทํางานเดี่ยว/

กลุมอยาง

มีระเบียบ

๙. วางแผน

การทํางาน

อยางเปนระบบ

๑๐.ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ/

ขอตกลงของ

หองเรียนและ

โรงเรียน

๑. ดูแลรางกาย/

แตงกายสะอาด

เรียบรอย

อยูเสมอ

๒. ดูแลรักษา

ความสะอาด

สิ่งของเครื่องใช 

หองเรียน และ

บริเวณโรงเรียน

๓. ลางมือกอน-

หลังรับประทาน

อาหารใหสะอาด

๔. แยกและ

ทิ้งขยะใหเปนที่

๕. แปรงฟน

หลังรับประทาน

อาหารใหสะอาด

๖. ทําชิ้นงาน 

ผลงานสะอาด

เรยีบรอย

๑. แสดงความ

เคารพครูและ

ผูปกครอง

๒. พูดจาไพเราะ 

สุภาพออนโยน

๓. ยกมือถาม-

ตอบ

๔. ไมพูดคุย 

หยอกลอเลนกัน

ขณะที่ครูสอน/

เขาแถว/

รับประทาน

อาหาร

๕. ไมรับประทาน

อาหาร

ในหองเรียน

๖. แสดงความ

ยินดี/ใหกําลังใจ

ผูอื่น

๔. แยกและ

ทิ้งขยะใหเปนที่

๕. แปรงฟน

หลังรับประทาน

อาหารใหสะอาด

๖. ทําชิ้นงาน 

ผลงานสะอาด

เรียบรอย

๑. แสดงความ

เคารพครูและ

ผูปกครอง

๒. พูดจาไพเราะ 

สุภาพออนโยน

๓. ยกมือถาม-

ตอบ

๔. ไมพูดคุย 

หยอกลอเลนกัน

ขณะที่ครูสอน/

เขาแถว/

รับประทาน

อาหาร

๕. ไมรับประทาน

อาหาร

ในหองเรียน

๖. แสดงความ

ยินดี/ใหกําลังใจ

ผูอื่น

๔. แยกและ

ทิ้งขยะใหเปนที่

๕. แปรงฟน

หลังรับประทาน

อาหารใหสะอาด

๖. ทําชิ้นงาน 

ผลงานสะอาด

เรียบรอย

๑. แสดงความ

เคารพครูและ

ผูปกครอง

๒. พูดจาไพเราะ 

สุภาพออนโยน

๓. ยกมือถาม-

ตอบ

๔. ไมพูดคยุ 

หยอกลอเลนกัน

ขณะที่ครูสอน/

เขาแถว/

รับประทาน

อาหาร

๕. ไมรับประทาน

อาหาร

ในหองเรียน

๖. แสดงความ

ยินดี/ใหกําลังใจ

ผูอื่น

๔. แยกและ

ทิ้งขยะใหเปนที่

๕. แปรงฟน

หลังรับประทาน

อาหารใหสะอาด

๖. ทําชิ้นงาน 

ผลงานสะอาด

เรียบรอย

๑. แสดงความ

เคารพครูและ

ผูปกครอง

๒. พูดจาไพเราะ 

สุภาพออนโยน

๓. ยกมือถาม-

ตอบ

๔. ไมพูดคุย 

หยอกลอเลนกัน

ขณะที่ครูสอน/

เขาแถว/

รับประทาน

อาหาร

๕. ไมรับประทาน

อาหาร

ในหองเรียน

๖. แสดงความ

ยินดี/ใหกําลังใจ

ผูอื่น

  ๔. แยกและ

  ทิ้งขยะใหเปนที่

  ๕. แปรงฟน

  หลังรับประทาน

  อาหารใหสะอาด

  ๖. ทําชิ้นงาน 

  ผลงานสะอาด

  เรียบรอย

 การมี ๑. แสดงความ

 มารยาท เคารพครูและ

  ผูปกครอง

  ๒. พูดจาไพเราะ 

  สุภาพออนโยน

  ๓. ยกมือถาม-

  ตอบ

  ๔. ไมพูดคุย 

  หยอกลอเลนกัน

  ขณะที่ครูสอน/

  เขาแถว/

  รับประทาน

  อาหาร

  ๕. ไมรับประทาน

  อาหาร

  ในหองเรียน

  ๖. แสดงความ

  ยินดี/ใหกําลังใจ

  ผูอื่น

 ตัวชี้วัด
 พฤติกรรมบงชี้แตละระดับชั้น

 ปฐมวัย ป.๑-๓ ป.๔- ๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖
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  ๗. แสดงความ

  คิดเห็นอยาง

  สมเหตุสมผล 

  และยอมรับฟง

  ผูอื่น

๗. แสดงความ

คิดเห็นอยาง

สมเหตุสมผล 

และยอมรับฟง

ผูอื่น

๗. แสดงความ

คิดเห็นอยาง

สมเหตุสมผล 

และยอมรับฟง

ผูอื่น

๘. ไมใชเครื่องมือ

สื่อสารขณะที่

ครูสอน

๗. แสดงความ

คิดเห็นอยาง

สมเหตุสมผล 

และยอมรับฟง

ผูอื่น

๗. แสดงความ

คิดเห็นอยาง

สมเหตุสมผล 

และยอมรับฟง

ผูอื่น

๘. ไมใชเครื่องมือ

สื่อสารขณะที่

ครูสอน

 ๑.๒ วิธีการวัดผล ประเมินผลความมีวินัย รูหนาที่ของนักเรียน
  ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเนื่อง
  ๒. บันทึกพฤติกรรมนักเรียนทุกคนลงในแบบบันทึกความมีวินัย 
รูหนาที่ ระดับหองเรียน
  ๓. สรุปผลการประเมินนักเรียนทุกคนลงในแบบรายงานความ
มีวินัย รูหนาที่ ระดับหองเรียน
 ๑.๓ เกณฑการประเมินผลความมีวินัย รูหนาที่ของนักเรียน
  เกณฑการประเมินผลแบงเปน ๔ ระดับ คือ
  ระดับ ๓ หมายถึง มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม
  ระดับ ๒ หมายถึง มีผลการประเมินอยูในระดับดี
  ระดับ ๑ หมายถึง มีผลการประเมินอยูในระดับผาน
  ระดับ ๐ หมายถึง ไมผานการประเมิน

ตาราง ๕.๓ เกณฑการใหระดับคะแนน : การสรางคนใหมีวนิัย รูหนาที่

เกณฑการใหระดับคะแนน : การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับปฐมวัย

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐

 การตรง ๑. มาโรงเรียนใหตรงตอเวลา

 ตอเวลา ๒. สงการบานทันเวลาที่กําหนด

  ๓. รวมกิจกรรมหนาเสาธงตรงเวลา

  ๔. เขาทํากิจกรรมตรงตามเวลา

   ที่กําหนด

  ๕. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา

  ๖. กลับบานตรงเวลา

 ความมี ๑. แตงกายถูกตองตามระเบียบ

 ระเบียบ ๒. เขาแถวและเดินแถวชิดขวา

   ใหเปนระเบียบ 

  ๓. จัดเก็บอุปกรณการเรียน/

   ของใช/ของเลน และจัดโตะ 

   เกาอี้ใหเปนระเบียบ

  ๔. นั่งเรียนและรับประทานอาหาร

   ใหเปนระเบียบ

  ๕. ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมในขณะที่

   ครูสอน

  ๖. ปฏิบัติตามขอตกลง/ขั้นตอน

   ของหองเรียน

  ๗. ขามถนนตรงทางมาลายหรือ

   ใชสะพานลอย และปฏิบัติตาม

   กฎจราจร

  ๘. ทํางานเดี่ยว/กลุมอยางมี

  ระเบียบ

  ๙. รูจักวางแผนในการทํางาน

  อยางมีระบบ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๙ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๔-๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๖-๘ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๓ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๒ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๔ ขอ

 ตัวชี้วัด
 พฤติกรรมบงชี้แตละระดับชั้น

 ปฐมวัย ป.๑-๓ ป.๔- ๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖



คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่42 คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 43

 ความ ๑. ดูแลรักษารางกายและแตงกาย

 สะอาด  ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ

  ๒. ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของ

   เครื่องใช หองเรียน และ

   บริเวณโรงเรียน

  ๓. ลางมือกอน-หลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๔. แยกและทิ้งขยะใหเปนที่

  ๕. แปรงฟนหลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๖. ทําชิ้นงาน/ผลงานใหสะอาด

   เรียบรอย

 การมี ๑. แสดงความเคารพครูและ

 มารยาท  ผูปกครอง

  ๒. พูดจาไพเราะและสุภาพ

   ออนโยน

  ๓. ยกมือถาม-ตอบ

  ๔. ไมพูดคุยและหยอกลอเลนกัน

   ขณะที่ครูสอน เขาแถว และ

   รับประทานอาหาร

  ๕. ไมรับประทานอาหารใน

   หองเรียน

  ๖. แสดงความยินดี/ใหกําลังใจผูอื่น

  ๗. แสดงความคิดเห็นอยาง

  สมเหตุสมผล และยอมรับฟงผูอื่น

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๗ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ 

๔-๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๓ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๔ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๒ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๓ ขอ

ตาราง ๕.๔ เกณฑการใหระดับคะแนน : การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 ระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๓

 การตรง ๑. มาโรงเรียนตรงเวลา

 ตอเวลา ๒. สงการบานทันเวลาที่กําหนด

  ๓. รวมกจิกรรมหนาเสาธงตรงเวลา

  ๔. เขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด

  ๕. ปฏิบัติกิจกรรมใหเสร็จทันเวลา

  ๖. กลับบานใหตรงเวลา

  ๗. มาพบครูตรงตามเวลานัดหมาย

 ความมี ๑. แตงกายถูกตองตามระเบียบ

 ระเบียบ ๒. เขาแถวและเดินแถวชิดขวา

   ใหเปนระเบียบ 

  ๓. จัดเก็บอุปกรณการเรียน/

   ของใช/ของเลน และจัดโตะ 

   เกาอี้ใหเปนระเบียบ

  ๔. นั่งเรียนและรับประทาน

   อาหารใหเปนระเบียบ

  ๕. ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมในขณะที่

   ครูสอน

  ๖. ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลง/

   ขั้นตอน

  ๗. ขามถนนตรงทางมาลายหรือ

   ใชสะพานลอย และปฏิบัติ

   ตามกฎจราจร

  ๘. ทํางานเดี่ยว/กลุมอยางมี

   ระเบียบ

  ๙. รูจักวางแผนในการทํางาน

   อยางมีระบบ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๗ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๑๐ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๗-๙ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๔ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๓ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๔ ขอ

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐
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มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๗ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ 

๔-๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๓ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๔ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๒ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๓ ขอ

ตาราง ๕.๕ เกณฑการใหระดับคะแนน : การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 ระดับประถมศึกษาปที่ ๔-๖

 การตรง ๑. มาโรงเรียนตรงตอเวลา

 ตอเวลา ๒. สงการบานทันเวลาที่กําหนด

  ๓. รวมกิจกรรมหนาเสาธง

   ใหตรงตอเวลา

  ๔. เขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด

  ๕. ปฏิบัติกิจกรรมใหเสร็จทันเวลา

  ๖. กลับบานตรงเวลา

  ๗. มาพบครูตรงตามเวลานัดหมาย

 ความมี ๑. แตงกายใหถูกตองตามระเบียบ

 ระเบียบ ๒. เขาแถวและเดินแถวใหเปน

   ระเบียบ โดยชิดขวา

  ๓. จัดเก็บอุปกรณการเรียน/

   ของใช/ของเลน และจัดโตะ 

   เกาอี้ใหเปนระเบียบ

  ๔. นั่งเรียนและรับประทานอาหาร

   ใหเปนระเบียบ

  ๕. ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมในขณะที่

   ครูสอน

  ๖. ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลง/

   ขั้นตอน

  ๗. ขามถนนตรงทางมาลายหรือ

   ใชสะพานลอยและปฏิบัติตาม

   กฎจราจร

  ๘. ทาํงานเดีย่ว/กลุมอยางมรีะเบยีบ

  ๙. รูจักวางแผนในการทํางาน

   อยางมีระบบ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๗ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๑๐ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๗-๙ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๔ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๓ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๔ ขอ

  ๑๐. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/

   ขอตกลงของหองเรียน

   และโรงเรียน

 ความ ๑. ดูแลรักษารางกายและแตงกาย

 สะอาด  ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ

  ๒. ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของ

   เครื่องใช หองเรียน และ

   บริเวณโรงเรียน

  ๓. ลางมือกอน-หลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๔. แยกและทิ้งขยะใหเปนที่

  ๕. แปรงฟนหลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๖. ทําชิ้นงาน/ผลงานใหสะอาด

   เรียบรอย

 การมี ๑. แสดงความเคารพครูและ

 มารยาท  ผูปกครอง

  ๒. พูดจาไพเราะและสุภาพ

   ออนโยน

  ๓. ยกมือถาม-ตอบ

  ๔. ไมพูดคุยและหยอกลอเลนกัน

   ขณะที่ครูสอน เขาแถว และ

   รับประทานอาหาร

  ๕. ไมรับประทานอาหาร

   ในหองเรียน

  ๖. แสดงความยินดี/ใหกําลังใจ

   ผูอื่น

  ๗. แสดงความคิดเห็นอยางสมเหตุ

   สมผล และยอมรับฟงผูอื่น

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐
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มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๗ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ 

๔-๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๓ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๔ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๒ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๓ ขอ

ตาราง ๕.๖ เกณฑการใหระดับคะแนน : การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓

 การตรง ๑. มาโรงเรียนใหตรงตอเวลา
 ตอเวลา ๒. สงการบานใหทันเวลาที่กําหนด

  ๓.  รวมกิจกรรมหนาเสาธง
   ใหตรงตอเวลา

  ๔. เขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด
  ๕. ปฏิบัติกิจกรรมใหเสร็จทันเวลา

  ๖. กลับบานใหตรงเวลาไมเถลไถล
  ๗. มาพบครูตรงตามเวลานัดหมาย

   หรือมากอนเวลาเล็กนอย
 ความมี ๑. แตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
 ระเบียบ ๒. เขาแถวและเดินแถวใหเปน
   ระเบียบ โดยชิดขวา
  ๓. จดัเก็บอปุกรณการเรียน/ของใช/
   ของเลน และจัดโตะ เกาอี้
   ใหเปนระเบียบ
  ๔. นั่งเรียนและรับประทานอาหาร
   ใหเปนระเบียบ
  ๕. ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมในขณะที่
   ครูสอน
  ๖. ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลง/
   ขั้นตอน
  ๗. ขามถนนตรงทางมาลายหรือ
   ใชสะพานลอยและปฏิบัติตาม
   กฎจราจร
  ๘. ทาํงานเดี่ยว/กลุมอยางมีระเบียบ
  ๙. รูจักวางแผนในการทํางานอยาง
   มีระบบ

  ๑๐. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/

   ขอตกลงของหองเรียน

   และโรงเรียน

มีพฤติกรรม
บงชี้ครบ
ทั้ง ๗ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้ครบ

ทั้ง ๑๐ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๗-๙ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้
๔ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๑-๓ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๑-๔ ขอ

  ๑๐. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/

   ขอตกลงของหองเรียน

   และโรงเรียน

 ความ ๑.  ดูแลรักษารางกายและแตงกาย

 สะอาด  ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ

  ๒. ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของ

   เครื่องใช หองเรียน และ

   บริเวณโรงเรียน

  ๓. ลางมือกอน-หลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๔. แยกและทิ้งขยะใหเปนที่

  ๕. แปรงฟนหลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๖. ทําชิ้นงาน/ผลงานใหสะอาด

   เรียบรอย

 การมี ๑. แสดงความเคารพครูและ

 มารยาท  ผูปกครอง

  ๒. พูดจาไพเราะและสุภาพ

   ออนโยน

  ๓. ยกมือถาม-ตอบ

  ๔. ไมพูดคุยและหยอกลอเลนกัน

   ขณะที่ครูสอน เขาแถว และ

   รับประทานอาหาร

  ๕. ไมรับประทานอาหาร

   ในหองเรียน

  ๖. แสดงความยินดี/ใหกําลังใจ

   ผูอื่น

  ๗. แสดงความคิดเห็นอยางสมเหตุ

   สมผล และยอมรับฟงผูอื่น

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐
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มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๘ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ 

๔-๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๖-๗ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๓ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๒ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๔ ขอ

ตาราง ๕.๗ เกณฑการใหระดับคะแนน : การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
 ระดับมัธยมศึกษาศึกษาปที่ ๔-๖

 การตรง ๑. มาโรงเรียนใหตรงตอเวลา
 ตอเวลา ๒. สงการบานใหทันเวลาที่กําหนด

  ๓. รวมกิจกรรมหนาเสาธง
   ใหตรงตอเวลา

  ๔. เขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด
  ๕. ปฏิบัติกิจกรรมใหเสร็จทันเวลา

  ๖. กลับบานใหตรงเวลา 
  ๗. มาพบครูตรงตามเวลานัดหมาย

   หรือมากอนเวลาเล็กนอย
 ความมี ๑. แตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
 ระเบียบ ๒. เขาแถวและเดินแถวใหเปน
   ระเบียบ โดยชิดขวา
  ๓. จดัเก็บอปุกรณการเรียน/ของใช/
   ของเลน และจัดโตะ เกาอี้
   ใหเปนระเบียบ
  ๔. นั่งเรียนและรับประทาน
   อาหารใหเปนระเบียบ
  ๕. ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมในขณะที่
   ครูสอน
  ๖. ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลง/
   ขั้นตอน
  ๗. ขามถนนตรงทางมาลายหรือ
   ใชสะพานลอยและปฏิบัติตาม
   กฎจราจร
  ๘. ทาํงานเดีย่ว/กลุมอยางมรีะเบยีบ
  ๙. รูจักวางแผนในการทํางาน
   อยางมีระบบ

  ๑๐. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/

   ขอตกลงของหองเรียน

   และโรงเรียน

มีพฤติกรรม
บงชี้ครบ
ทั้ง ๗ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้ครบ

ทั้ง ๑๐ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๗-๙ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้
๔ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๕-๖ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๑-๓ ขอ

มีพฤติกรรม
บงชี้

๑-๔ ขอ

 ความ ๑. ดูแลรักษารางกายและแตงกาย

 สะอาด  ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ

  ๒. ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของ

   เครื่องใช หองเรียน และ

   บริเวณโรงเรียน

  ๓. ลางมือกอน-หลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๔. แยกและทิ้งขยะใหเปนที่

  ๕. แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

   ใหสะอาด

  ๖. ทาํชิ้นงาน/ผลงานใหสะอาด

   เรียบรอย

 การมี ๑. แสดงความเคารพครูและ

 มารยาท  ผูปกครอง

  ๒. พูดจาไพเราะและสุภาพ

   ออนโยน

  ๓. ยกมือถาม-ตอบ

  ๔. ไมพูดคุยและหยอกลอเลนกัน

   ขณะที่ครูสอน เขาแถว และ

   รับประทานอาหาร

  ๕. ไมรับประทานอาหาร

   ในหองเรียน

  ๖. แสดงความยินดี/ใหกําลังใจ

   ผูอื่น

  ๗. แสดงความคิดเห็นอยางสมเหตุ

   สมผล และยอมรับฟงผูอื่น

  ๘. ไมใชเครื่องมือสื่อสารขณะที่

   ครูสอน

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐
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มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๖ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ครบ

ทั้ง ๘ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้ 

๔-๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๖-๗ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๓ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๕ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๒ ขอ

มีพฤติกรรม

บงชี้

๑-๔ ขอ

 ความ ๑. ดูแลรักษารางกายและแตงกาย

 สะอาด  ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ

  ๒. ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของ

   เครื่องใช หองเรียน และ

   บริเวณโรงเรียน

  ๓. ลางมือกอน-หลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๔. แยกและทิ้งขยะใหเปนที่

  ๕. แปรงฟนหลังรับประทาน

   อาหารใหสะอาด

  ๖. ทําชิ้นงาน/ผลงานใหสะอาด

   เรียบรอย

 การมี ๑. แสดงความเคารพครูและ

 มารยาท  ผูปกครอง

  ๒. พูดจาไพเราะและสุภาพ

   ออนโยน

  ๓. ยกมือถาม-ตอบ

  ๔. ไมพูดคุยและหยอกลอเลนกัน

   ขณะที่ครูสอน เขาแถว และ

   รับประทานอาหาร

  ๕. ไมรับประทานอาหาร

   ในหองเรียน

  ๖. แสดงความยินดี/ใหกําลังใจ

   ผูอื่น

  ๗. แสดงความคิดเห็นอยางสมเหตุ

   สมผล และยอมรับฟงผูอื่น

  ๘. ไมใชเครื่องมือสื่อสารขณะที่

   ครูสอน

๖

การรายงานผลการดําเนินการ
 การรายงานผลการดําเนินการเปนกระบวนการสําคัญในการถายทอด
องคความรู แนวคิด และสารสนเทศที่จําเปนซึ่งเกิดจากการวิเคราะห สังเคราะห 
และนําเสนอผลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไดจัดทําขึ้น ใหหนวยงาน
ตนสังกัด ผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือผูที่สนใจไดรับทราบ โดยการรายงาน
ผลการดําเนินงานสามารถจัดทําไดทั้งในระหวางการดําเนินงาน และภายหลัง
การดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายของการรายงานวามุงเนน
ทีก่ารปรบัปรงุวธิกีารดาํเนนิงานในปจจบุนั หรอืมุงเนนการวางแผน และปรบัปรงุ
การดําเนินงานในครั้งตอไป 
 การรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ครั้งนี้ใชวิธีการ
รายงานผลการดําเนินงาน ๒ รูปแบบ คือ การรายงานผลการดําเนินงานดวย
เอกสาร และการรายงานผลการดําเนนิงานดวยสื่อเทคโนโลยี ซึง่คูมอืการสรางคน
ใหมวีนิยั รูหนาทีฉ่บบันีไ้ดนาํเสนอแนวทางการรายงานผลการดาํเนนิงานแบงออก
เปน ๒ สวน ไดแก 
 ๑. กรอบแนวทางการรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย 
รูหนาที่
 ๒. วิธีการรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้
 ระดับคุณภาพ

 ๓ ๒ ๑ ๐
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 โดยมีเนื้อหาในแตละสวน ดังนี้
 ๑. กรอบแนวทางการรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย 

รูหนาที่
  กรอบแนวทางการรายงานผลการดาํเนนิงานทีจ่ดัทําขึ้นจะชวยให
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแตละระดับ มีความเขาใจ และมองเห็นภาพรวม
ของกระบวนการรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ซึ่งจะสงผล
ใหผูดําเนินงานสามารถวางแผนการรายงานผลตามหนาที่ ระดับความรับผิดชอบ
ของตนเองไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

แผนภาพที่ ๖.๑ กรอบแนวทางการรายงานผลการดําเนินการสรางคน
 ใหมีวินัย รูหนาที่

 ๒. วิธีการรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
  ๑) ระดับหองเรียน/ชั้นเรียน
   ครูที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนานักเรียนใหมีวินัย รูหนาที่ตาม
ขอบขายงานดังนี้
   ๑. ครูประจําชั้น/ครูผูสอนทําการประเมินและบันทึกระดับ
การมวีนิยั รูหนาที่ของนกัเรียนทกุคนลงในแบบบันทึกการประเมินวินยัและหนาที่
นักเรียนระดับหองเรียน/ชั้นเรียน
   ๒. ครปูระจาํชัน้/ครผููสอนสรปุผลการประเมนิระดบัการมวีนิยั 
รูหนาที่ของนักเรียนโดยสรุปขอมูลเปนจํานวนคน และรอยละแบงตามตัวชี้วัด 
๔ ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด และการมีมารยาท 
พรอมกับสรุปวิธีการ กิจกรรม หรือนวัตกรรมที่ครูใชในการสรางวินัยและหนาที่
ของนักเรียนลงในแบบรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมวีินัย รูหนาที่ระดับ
หองเรียน/ชั้นเรียน 
   ๓. ครูประจําชั้น/ครูผูสอนรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบการประมวลผลระดับโรงเรียน โดยกําหนดใหมี
การรายงานผลทั้งสิ้น ๔ ครั้งตอปงบประมาณ โดยกําหนดเปนรายไตรมาส ดังนี้
    ครั้งที่ ๑ รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
    ครั้งที่ ๒ รายงานเดือนมกราคม - มีนาคม 
    ครั้งที่ ๓ รายงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 
    ครั้งที่ ๔ รายงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน
  ๒) ระดับโรงเรียน
    โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบในการประมวลผล
การสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับโรงเรียน โดยมีขอบขายการดําเนินงานดังนี้
   ๑. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบกาํหนดระยะเวลาการเกบ็
ขอมลู และการรายงานผล การสรางคนใหมวีนิยั รูหนาทีร่ะดบัหองเรยีน/ชัน้เรยีน 
จํานวนทั้งสิ้น ๔ ครั้งตอปงบประมาณโดยกําหนดเปนรายไตรมาส
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   ๒. คณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบชี้แจงกําหนดการ และ
แจกแบบรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับหองเรียน/

ชัน้เรยีนตามทีก่าํหนดในคูมอื แกครเูพือ่ทาํการเก็บขอมลูตามระยะเวลาที่กาํหนด
   ๓. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบเก็บรวบรวมแบบรายงาน
ผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับหองเรียน/ชั้นเรียน 
   ๔. คณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบกํากับและติดตามการ
รายงานผลของครูอยางตอเนื่องเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและ
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
   ๕. คณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบสรุปผลการประเมิน
ระดับการมีวินัย รูหนาที่ของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยสรุปขอมูลเปนจํานวนคน 
และรอยละแบงตามตัวชี้วัด ๔ ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ 
ความสะอาด และการมีมารยาท พรอมกับสรุปวิธีการ กิจกรรม หรือนวัตกรรม
ที่ครูในโรงเรียนใชในการสรางวินัย รูหนาที่ใหแกนักเรียนลงในแบบรายงาน
ผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับโรงเรียน
   ๖. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผิดชอบรายงานผลการดาํเนนิงาน
ตอคณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบการประมวลผลระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยกําหนดใหมีการรายงานผลทั้งสิ้น ๔ ครั้งตอปงบประมาณ 
โดยกําหนดเปนรายไตรมาส 
  ๓) ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ หรือ
ผูรับผิดชอบในการประมวลผลการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีขอบขายการดําเนินงาน ดังนี้
   ๑. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบกาํหนดระยะเวลาการเกบ็
ขอมูล และการรายงานผลการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับโรงเรียน จํานวน
ทั้งสิ้น ๔ ครั้งตอปงบประมาณโดยกําหนดเปนรายไตรมาส
   ๒. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบชี้แจงกําหนดการแกโรงเรียน
เพื่อทําการเก็บขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนด

   ๓. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบเก็บรวบรวมแบบรายงาน
ผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับโรงเรียน 
   ๔. คณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบกํากับและติดตามการ
รายงานผลของโรงเรียนอยางตอเนื่องเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน
และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
   ๕. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผิดชอบสรุปผลการประเมินระดับ
การมีวินัย รูหนาที่ของนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โดยสรุปขอมูลเปนจํานวนคน 
และรอยละแบงตามตัวชี้วัด ๔ ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ 
ความสะอาด และการมีมารยาท พรอมกับสรุปวิธีการ กิจกรรม หรือนวัตกรรม
ที่โรงเรียนใชในการพัฒนาวินัย รูหนาที่ของนักเรียนลงในแบบรายงานผลการ
ดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ๖. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผิดชอบรายงานผลการดําเนนิงาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดใหมีการรายงานผล
ทั้งสิ้น ๔ ครั้งตอปงบประมาณ โดยกําหนดเปนรายไตรมาส 
  ๔) ระดับสํานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จดัตัง้คณะกรรมการ
ประมวลผลการดําเนนิการสรางคนใหมวีนิยั รูหนาทีร่ะดบัประเทศ โดยมีขอบขาย
การดําเนินงาน ดังนี้
   ๑. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบกาํหนดระยะเวลาการเกบ็
ขอมลู และการรายงานผล การสรางคนใหมวีนิยั รูหนาทีร่ะดบัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา จํานวนทั้งสิ้น ๔ ครั้งตอปงบประมาณโดยกําหนดเปนรายไตรมาส
   ๒. คณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบชี้แจงกําหนดการแก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนด
   ๓. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบเก็บรวบรวมแบบรายงาน
ผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ๔. คณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบกํากับและติดตามการ

รายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ที่ถูกตอง ครบถวนและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
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   ๕. คณะกรรมการ หรอืผูรบัผดิชอบสรุปผลการประเมินระดับ
การมีวินัย รูหนาที่ของนักเรียนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เปน

ผลการประเมินในภาพรวมของประเทศ
   ๖. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนเพือ่ศกึษาแนวทาง
การดําเนินงานในเชิงลึกของโรงเรียน และศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานเพื่อสรุปเปนขอเสนอแนะในการดําเนินงานครั้งตอไป
   ๗. จัดทํารายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่
ระดับประเทศ
   ๘. เผยแพรวิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมการพัฒนานักเรียน
ใหมีวินัย รูหนาที่ที่ดีเยี่ยมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภาคผนวก กก 
เครื่องมือวัดผล ประเมินผล
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(ตัวอยาง)
แบบบันทึก ความมีวินัย รูหนาที่ ตัวชี้วัดดานการตรงเวลา (ระดับหองเรียน)

ชั้น............................................................

คําชี้แจง ๑. ใหทําเครื่องหมาย เมื่อนักเรียน มี พฤติกรรมบงชี้ 
 ๒. ระดับชั้นปฐมวัยใหประเมินนักเรียนขอที่ ๑ - ๖ สําหรับชั้น 
  ป.๑ - ม. ๖ ประเมินทุกขอ

(ตัวอยาง)
แบบบันทึก ความมีวินัย รูหนาที่ ตัวชี้วัดดานความสะอาด (ระดับหองเรียน)

ชั้น............................................................

คําชี้แจง ๑. ใหทําเครื่องหมาย เมื่อนักเรียน มี พฤติกรรมบงชี้ 
 ๒. ระดับชั้นปฐมวัยใหประเมินนักเรียนขอที่ ๑ - ๙ สําหรับชั้น 
  ป.๑ - ม. ๖ ประเมินทุกขอ

 
๑.

 ม
าโ
รง

เร
ียน

ตร
งเว

ลา

 
๒.

 ส
งก

าร
บา

นท
ันเ

วล
าท

ี่กํา
หน

ด

 
๓.

 ร
วม

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง
ตร

งต
อเ

วล
า

 
๔.

 เ
ขา

ทํา
กิจ

กร
รม

ตร
งต

าม
เว
ลา

ที่ก
ําห

นด
 

 
๕.

 ป
ฏิบ

ัติก
ิจก

รร
มเ

สร็
จท

ันเ
วล

า

 
๖.

 ก
ลับ

บา
นต

รง
เว
ลา

 ไม
เถ

ลไ
ถล

 
๗.

 พ
บค

รูต
รง

ตา
มเ

วล
านั

ดห
มา

ยห
รือ

กอ
นเ

วล
า

 ที่ ชื่อ - นามสกุล  ที่ ชื่อ - นามสกุล

พฤติกรรมบงชี้ พฤติกรรมบงชี้ผลการประเมิน ผลการประเมิน

 ๓ ๒ ๑ ๐

 ๓ ๒ ๑ ๐

จํา
นว

นข
อท

ี่ผา
น

จํา
นว

นข
อที่

ผา
น

 
๑.

 แ
ตง

กา
ยถ

ูกต
อง

ตา
มร

ะเ
บีย

บ

 
๒.

 เ
ขา

แถ
ว 
เด

ินแ
ถว

ชิด
ขว

าเ
ปน

ระ
เบี

ยบ

 
๓.

 เ
ก็บ

อุป
กร

ณ
/ข

อง
ใช

/ข
อง

เล
น/

จัด
โต

ะ 
เก

าอี้
เป

นร
ะเ
บีย

บ

 
๔.

 น
ั่งเร

ียน
แล

ะร
ับป

ระ
ทา

นอ
าห

าร
เป

นร
ะเ
บีย

บ 

 
๕.

 ต
ั้งใ
จป

ฏิบ
ัติก

ิจก
รร

มต
าม

ที่ค
รูส

อน

 
๖.

 ป
ฏิบ

ัติก
ิจก

รร
มต

าม
ขอ

ตก
ลง

/ข
ั้นต

อน

 
๗.

 ข
าม

ถน
นต

รง
ทา

งม
าล

าย
หรื

อใ
ชส

ะพ
าน

ลอ
ยแ

ละ
ปฏิ

บัติ
ตา

มก
ฎจ

รา
จร

 
๘.

 ท
ําง

าน
เด

ี่ยว
/ก

ลุม
อย

าง
มีร

ะเ
บีย

บ

 
๙.

 ว
าง

แผ
นก

าร
ทํา

งา
นอ

ยา
งเ
ปน

ระ
บบ

 
๑๐

. 
ปฏ

ิบัต
ิตา

มก
ฎร

ะเ
บีย

บ/
ขอ

ตก
ลง



คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่60 คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 61

(ตัวอยาง)
แบบบันทึก ความมีวินัย รูหนาที่ ตัวชี้วัดดานความสะอาด (ระดับหองเรียน)

ชั้น............................................................

คําชี้แจง ๑. ใหทําเครื่องหมาย เมื่อนักเรียน มี พฤติกรรมบงชี้ 
 ๒. ประเมินนักเรียนทุกขอตั้งแตปฐมวัยถึงชั้น ม.๖

(ตัวอยาง)
แบบบันทึก ความมีวินัย รูหนาที่ ตัวชี้วัดดานการมีมารยาท (ระดับหองเรียน)

ชั้น............................................................

คําชี้แจง ๑. ใหทําเครื่องหมาย เมื่อนักเรียน มี พฤติกรรมบงชี้ 
 ๒. ระดับชั้นปฐมวัย - ชัน้ ป.๖ ใหประเมนินกัเรียนขอที่ ๑ - ๗ สาํหรบั
  ชั้น ม.๑ - ม.๖ ประเมินทุกขอ

 
๑.

 ด
ูแล

รา
งก

าย
/แ

ตง
กา

ยส
ะอ

าด
เรี
ยบ

รอ
ยอ

ยูเ
สม

อ

 
๒.

 ด
ูแล

รัก
ษา

คว
าม

สะ
อา

ดสิ่
งข

อง
เค

รื่อ
งใ
ช 

หอ
งเ
รีย

น 

 
 แ

ละ
บร

ิเว
ณ
โร
งเ
รีย

น

 
๓.

 ล
าง

มือ
กอ

น-
หล

ัง 
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รใ

หส
ะอ

าด

 
๔.

 แ
ยก

แล
ะทิ้

งข
ยะ

ให
เป

นที่

 
๕.

 แ
ปร

งฟ
นห

ลัง
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รใ

หส
ะอ

าด

 
๖.

 ท
ําช

ิ้นง
าน

 ผ
ลง

าน
สะ

อา
ดเ

รีย
บร

อย

 ที่ ชื่อ - นามสกุล

พฤติกรรมบงชี้ ผลการประเมิน

 ๓ ๒ ๑ ๐

จํา
นว

นข
อท

ี่ผา
น

 
๑.

 แ
สด

งค
วา

มเ
คา

รพ
ครู

แล
ะป

กค
รอ

ง

 
๒.

 พ
ูดจ

าไ
พเ

รา
ะ 

สุภ
าพ

ออ
นโ

ยน

 
๓.

 ย
กม

ือถ
าม

 - 
ตอ

บ

 
๔.

 ไ
มพ

ูดค
ุย 

หย
อก

ลอ
เล

นก
ันข

ณ
ะท

ี่ครู
สอ

น/
เข
าแ

ถว
/

 
 ร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

 
๕.

 ไ
มร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

ใน
หอ

งเร
ียน

 
๖.

 แ
สด

งค
วา

มยิ
นด

ี/ใ
หก

ําล
ังใ
จผ

ูอื่น

 
๗.

 แ
สด

งค
วา

มคิ
ดเ

ห็น
อย

าง
สม

เห
ตุส

มผ
ล 

แล
ะย

อม
รับ

ฟง
ผูอื่

น

 
๘.

 ไ
มใ

ชเ
คร

ื่อง
มือ

สื่อ
สา

รข
ณ
ะท

ี่คร
ูสอ

น ที่ ชื่อ - นามสกุล

พฤติกรรมบงชี้ ผลการประเมิน

 ๓ ๒ ๑ ๐

จํา
นว

นข
อท

ี่ผา
น



คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่62 คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 63

(ตัวอยาง)
แบบรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่

ระดับหองเรียน/ชั้นเรียน
ครั้งที่..........ประจําปงบประมาณ....................

ชั้น.................... จํานวนนักเรียน...........................คน

สรุปผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับหองเรียน

 

วินัยและหนาที่

 จํานวนนักเรียนแบงตามระดับการมีวินัย รูหนาที่

 ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒) ผาน (๑) ไมผาน (๐)

 คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ

 การตรงตอเวลา 

 ความมีระเบียบ      

 ความสะอาด      

 การมีมารยาท      

 รวม       
 

สรุป นักเรียนที่ผานการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป มีจํานวน.......................คน 
 คิดเปนรอยละ......................

สรุปวิธีการที่ครูใชพัฒนานักเรียน (ระบุวิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรม)

๑. ดานการตรงตอเวลา 

 ๑. ………………………………………………………………………………………………………

 ๒. ………………………………………………………………………………………………………

๒. ดานความมีระเบียบ

 ๑. ………………………………………………………………………………………………………

 ๒. ………………………………………………………………………………………………………

๓. ดานความสะอาด 

 ๑. ………………………………………………………………………………………………………

 ๒. ………………………………………………………………………………………………………

๔. ดานการมีมารยาท 

 ๑. ………………………………………………………………………………………………………

 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
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(ตัวอยาง)
แบบบันทึกการประเมินวินัยรูหนาที่นักเรียนระดับหองเรียน/ชั้นเรียน

ครั้งที่..........ประจําปงบประมาณ....................
ระดับชั้น.................... จํานวนนักเรียน...........................คน

โรงเรียน............................................

คําชี้แจง กรณุาใสเครือ่งหมาย  ในชองทีต่รงกบัผลการประเมนิวนิยัและหนาที่
 ของนักเรียนมากที่สุด

ลงชื่อ.......................................................
 (………………………………………………)

ครูผูประเมิน
......../............/.................

(ตัวอยาง)
แบบรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ระดับโรงเรียน

ครั้งที่..........ประจําปงบประมาณ....................
โรงเรียน...................................................

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................

สรุปวิธีการที่ครูใชพัฒนานักเรียน (สังเคราะหวิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรม)

๑. ดานการตรงตอเวลา 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………
 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
 ๓. ………………………………………………………………………………………………………

๒. ดานความมีระเบียบ
 ๑ ………………………………………………………………………………………………………
 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
 ๓. ………………………………………………………………………………………………………

๓. ดานความสะอาด 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………
 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
 ๓. ………………………………………………………………………………………………………

๔. ดานการมีมารยาท 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………

 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
 ๓. ………………………………………………………………………………………………………

 ลงชื่อ.......................................................
 (………………………………………………)
 ผูอํานวยการโรงเรียน..............................
 ......../............/................
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(ตัวอยาง)
แบบรายงานผลการดําเนินการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Discipline Report - Offi ce)
ครั้งที่..........ประจําปงบประมาณ....................

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................

สรุปวิธีการที่ครูใชพัฒนานักเรียน (สังเคราะหวิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรม)

๑. ดานการตรงตอเวลา 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………
 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
 ๓. ………………………………………………………………………………………………………

๒. ดานความมีระเบียบ
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………
 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
 ๓. ………………………………………………………………………………………………………

๓. ดานความสะอาด 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………
 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
 ๓. ………………………………………………………………………………………………………

๔. ดานการมีมารยาท 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………
 ๒. ………………………………………………………………………………………………………
 ๓. ………………………………………………………………………………………………………

 ลงชื่อ.......................................................
 (………………………………………………)

 ผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา...................................
 ......../............/.................
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คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่70 คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 71

ตัวอยางกิจกรรม
เพื่อสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ตามตัวชี้วัด ดานการตรงตอเวลา

ชื่อกิจกรรม
 วันเวลาเรียกคืนมาไมได

สอดคลองกับตัวชี้วัด
 ตรงตอเวลา

พฤติกรรมบงชี้ 
 ๑. มาโรงเรียนตรงเวลา
 ๒. เขาทํากิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด

วัตถุประสงค 
 ๑. นกัเรียนวเิคราะหผลทีไ่ดรบัจากการตรงตอเวลาและไมตรงตอเวลาได
 ๒. นักเรียนมีพฤติกรรมตรงตอเวลา

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
 ขั้นนํา
 นักเรียนและครูรวมกันรองเพลง “ตรงตอเวลา” และอภิปรายรวมกัน
ในประเด็นที่กําหนดใหในใบงานที่ ๑ สุมนักเรียนออกมาเสนอผลงานตาม
ความเหมาะสมและใหทุกคนชวยกันสรุปความหมายและการกระทําที่แสดงถึง
การตรงตอเวลา
 ขั้นฝก
 ๑. นักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ ๒ เรื่อง วันเวลาเรียกคืนมาไมได
 ๒. สุมนักเรียนออกมารายงานผลตามใบงานที่ ๒ จํานวน ๒ - ๓ คน
 ขั้นสรุป
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความหมาย คุณลักษณะ คุณคา 
คุณประโยชน และผลที่ไดรับจากการตรงตอเวลา

 ๒. ครใูหนกัเรยีนปฏิบตัตินใหเปนคนตรงตอเวลาเกี่ยวกบัการมาโรงเรียน
และการเขาทํากิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด โดยใหนักเรียนปฏิบัติตามคําตอบ
ที่เขียนไวในคําถามขอที่ ๕ ของใบงานที่ ๒
 ๓. ครสูงัเกตและใหคาํแนะนําแกนกัเรียน ในการปฏิบตัตินใหเปนคนตรง
ตอเวลาโดยใหปฏิบัติ ทุกคน ทุกวัน อยางตอเนื่อง

สื่อ/อุปกรณ 
 ๑. ใบงานที่ ๑ ตรงตอเวลา
 ๒. ใบงานที่ ๒ กรณีศึกษา เรื่อง วันเวลาเรียกคืนมาไมได 

การวัดผล ประเมินผล  
 วิธีการ
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เรื่อง การตรงตอเวลา
 ๒. ตรวจใบงานของนักเรียน 
 เครื่องมือ
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการตรงตอเวลา
 ๒. แบบประเมินผลงาน
 เกณฑการตัดสิน
 นักเรียนไดคะแนนผานระดับ “ดี” ขึ้นไป

ขอเสนอแนะ 
 ครูปรับเปลี่ยนกิจกรรมการรองเพลง “ตรงตอเวลา” เปนการยกเหตุการณ 
สถานการณที่ใกลตัวนักเรียน เชน การมาโรงเรียนสายและถูกทําโทษ ใหนักเรียน
ไดคิดอภิปรายผลดี ผลเสีย และเสนอแนวทางปฏิบัติแทนไดตามความเหมาะสม
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ใบงานที่ ๑
ตรงตอเวลา เรื่อง ตรงตอเวลา

คําชี้แจง ใหนักเรียนทํากิจกรรมในตอนที่ ๑ และ ๒

ตอนที่ ๑ ใหทุกคนรองเพลงตรงตอเวลา

  ตรงตอเวลา พวกเราตองมาใหตรงเวลา
 ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราตองมาใหตรงเวลา
 เราเกิดมาเปนคน ตองหมั่นฝกตน ใหตรงเวลา
 วันคืนไมคอยทา วันเวลา ไมเคยคอยใคร

ตอนที่ ๒ ใหนักเรียนตอบคําถามในประเด็นตอไปนี้
คําถาม ๑. ขอคิดที่ไดจากเพลง คืออะไร
คาํตอบ......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
คําถาม ๒. วันเวลาไมเคยคอยใคร หมายความวาอยางไร
คําตอบ......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
คําถาม ๓. ตรงตอเวลา หมายความวาอยางไร
คําตอบ......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

คาถาม ๒. วนเวลาไมเคยคอยใคร หมายความวาอยางไร
คําตอบ.......................................................................................................
....................................................................................................................
........................................................................................................................
คําถาม ๓. ตรงตอเวลา หมายความวาอยางไร
คําตอบ.......................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................

ใบงานที่ ๒
กรณีศึกษา เรื่อง วันเวลาเรียกคืนมาไมได

คําชี้แจง อานเรื่อง วันเวลาเรียกคืนไมได แลวตอบคําถามที่กําหนดให

เรื่อง วันเวลาเรียกคืนไมได

 สายจิตเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เธอเปนคนที่
เรียนหนังสืออยูในเกณฑดี ดังนั้น ผลการเรียนของเธอจึงอยูในระดับ ๔ 
เกือบทุกวิชา เพราะเธอขยันเรียน แตเธอมักจะไปโรงเรียนสายอยูเสมอ
ทําใหอาจารยที่ปรึกษาตองคอยเตือนอยูเปนประจํา เชาวันแรกของ
การสอบปลายภาค สายจิตพยายามรีบเรงจะไปโรงเรียน แตเมื่อถึง
โรงเรียนก็ปรากฏวาเกินกําหนดเวลาเขาหองสอบไปแลว
สายจิต :  อาจารยคะ หนูขออนุญาตเขาหองสอบ
อาจารยคุมสอบ : หนูจา ครูคงอนุญาตใหหนูเขาสอบไมไดแลว เพราะ
  เลยเวลาเขาสอบไปแลว ๒๕ นาที
สายจิต :  การสอบครั้งนี้สําคัญตอหนูมาก เพราะเปนการสอบ
  ปลายภาคและสอบวิชาสําคัญดวย
อาจารยคุมสอบ : ตามระเบียบการสอบอนุญาตใหสายไดไมเกนิ ๑๕ นาท ี
  ซึ่งเวลานี้ก็เลยกําหนดมาแลว ๑๐ นาที
สายจิต :  อาจารยคะ หนูขอรองใหหนูมีสิทธิ์เขาสอบนะคะ 
  เลยเวลามาแค ๑๐ นาที เทานั้น
อาจารยคุมสอบ : คงไมไดหรอกครตูองปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หนรูอสอบ
  วิชาตอไปนะคะ
(สายจิตรองไหอยูหนาหองดวยความเสียใจที่ตนมาไมทันเวลา ทําให
ไมไดเขาสอบ)
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คําถาม ๑. นักเรียนคิดวาสายจิตไมไดเขาสอบ เพราะเหตุใด

คําตอบ......................................................................................................

..................................................................................................................

คําถาม ๒. ผลของการไมตรงเวลามีอะไรบาง

คําตอบ......................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

คําถาม ๓. ถาสายจิตมาทันเวลาจะมีผลอยางไร

คําตอบ......................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

คําถาม ๔. ถานักเรียนเปนสายจิตนักเรียนจะปรับปรุงพฤติกรรมของ

  ตนเองอยางไร

คําตอบ......................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

คําถาม ๕. ถานกัเรยีนจะปฏบิตัตินใหเปนคนตรงเวลาจะปฏบิตัตินอยางไร

  (เขียนตอบเปนขอที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได)

คําตอบ......................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

แบบประเมินผลงาน

ชื่อ - นามสกุล..................................................................ชั้น................................
โรงเรียน...........................................................................

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง

 
พฤติกรรมที่สังเกต

 คะแนน
 ๓ ๒ ๑

๑. ความถูกตองในการตอบคําถาม   

๒. ความมุงมั่นในการทํางาน   

๓. ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน   

๔. สงงานตรงตามเวลาที่กําหนด   

๕. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม   

 รวม 

เกณฑการใหคะแนน

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ

 ๑๓ - ๑๕ ดีมาก

 ๑๑ - ๑๒ ดี

 ๙ - ๑๐ พอใช

 ตํ่ากวา ๘ ปรับปรุง
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เกณฑการใหคะแนน

 
พฤติกรรม

 ระดับคะแนน
 ๓ ๒ ๑

ความถูกตอง

ในการตอบคําถาม

ความมุงมั่น

ในการทํางาน

ทักษะกระบวน

การคิดของนักเรียน

สงงานตรงตามเวลา

ที่กําหนด

ใชเวลาในการทํางาน

อยางเหมาะสม

ไดคะแนน 

๕ คะแนน

มุงมั่น ตั้งใจ

ทํางาน สะอาด 

เปนระเบียบ

มีความคิด

วิเคราะห 

แยกแยะ ถูก ผิด 

เปนเหตุ เปนผล

เปนประโยชน

ตอสวนรวม

สงงานตรง

ตามเวลา

ที่กําหนด

สงงานทันเวลา

ที่ครูกําหนด

ไดคะแนน

๓ - ๔ คะแนน 

มุงมั่น ตั้งใจ

ทํางาน

มคีวามคิด

วิเคราะห 

แยกแยะ ถูก ผิด 

เปนเหตุ เปนผล

สงงานชากวา

เวลาที่กําหนด

ไมเกิน ๕ นาที

ตองมีการเตือน

ใหสง

ไดคะแนนตํ่ากวา 

๒ คะแนน

ตั้งใจทํางาน 

เปนบางครั้ง

มีความคิด

วิเคราะห 

แยกแยะ ถูก ผิด 

สงงานชากวา

เวลาที่กําหนด

เกิน ๕ นาที

สงงานลาชา

แบบสังเกตพฤติกรรม

เรื่อง มาโรงเรียนตรงเวลา

สปัดาหที.่..............เดอืน................................................ปการศึกษา.......................

คําชี้แจง ใส คะแนน ๑ คะแนน ในวันที่นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลาตามที่ครู
 กําหนด สรุปคะแนนทุกๆ ๒ สัปดาห ประกาศใหนักเรียนทราบ 
 มอบรางวลัใหกบันกัเรียนทีต่รงตอเวลาในระดบั ดมีาก ตามความเหมาะสม

เกณฑการใหคะแนน ๙ - ๑๐ คะแนน  หมายถึง  ดีมาก
 ๗ - ๘ คะแนน  หมายถึง  ดี
 ๕ - ๖ คะแนน  หมายถึง  พอใช
 ตํ่ากวา ๔ คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง
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ชื่อกิจกรรม
 การตรงตอเวลาสําคัญจริงหรือ

สอดคลองกับตัวชี้วัด
 ตรงตอเวลา

พฤติกรรมบงชี้ 
 ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา 

วัตถุประสงค 
 ๑. นักเรียนตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการตรงตอเวลา
 ๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนใหตรงตอเวลา โดยปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
ทันเวลา

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
 ขั้นนํา
 นักเรียนและครูรวมกันรองเพลงและพิจารณาเนื้อเพลงที่มีคติเตือนใจ 
เรื่องการใชเวลาและตรงตอเวลา เชน เพลง “เวลาเปนของมีคา” “รอฉัน
รอเธออยู” และรวมกันอภิปรายถึงขอคิดที่ไดจากเพลง ลงในใบงานที่ ๑
 ขั้นฝก
 ๑. แบงนกัเรยีนเปนกลุม กลุมละ ๕ - ๗ คน ใหอภปิรายรวมกนัในประเดน็
ที่กําหนดใหในใบงานที่ ๒
 ๒. สุมตัวแทนกลุมประมาณ ๓ - ๔ กลุม นําเสนอผลงานกลุมละ ๒ นาที 
และใหนักเรียนกลุมอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 ๓. ใหนักเรียนนําการปฏิบัติตน เรื่อง การตรงตอเวลา ไปปฏิบัติในชีวิต
ประจําวัน โดยปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลาที่กําหนด
 ๔. ใหนักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง การตรงตอเวลา และนําความรูไป

ปรับปรุงใบงานที่ ๒

 ขั้นสรุป
 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคุณคาความสําคัญของการตรงตอเวลาของ
บุคคลและแนวทางในการพัฒนาตนใหตรงตอเวลา

สื่อ/อุปกรณ 
 ๑. เนื้อเพลง “เวลาเปนของมีคา” “รอฉันรอเธออยู”
 ๒. ใบงานที่ ๑ เวลาเปนของมีคา
 ๓. ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความสําคัญของการตรงตอเวลา
 ๔. ใบความรูเรื่อง การตรงตอเวลา

การวัดผล ประเมินผล 
 วิธีการ
 ๑. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
 ๒. ประเมินผลงานในใบงาน
 เครื่องมือ
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา
 ๒. แบบประเมินผลงาน
 เกณฑการตัดสิน
 นักเรียนไดคะแนนผานเกณฑ ระดับ “ดี” ขึ้นไป

ขอเสนอแนะ 
 ครูสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงและกิจกรรมไดตามความเหมาะสม
และความสนใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดขอคิดการตรงตอเวลา
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ใบงานที่ ๑
เวลาเปนของมีคา

คําชี้แจง ใหนักเรียนทําตามแตละขอ

 ๑. ใหนักเรียนและครูรองเพลงรวมกัน (อาจใชเพลงอื่นที่มีเนื้อ
เปนคติเตือนใจเรื่องการใชเวลาและการตรงตอเวลา)

เพลง เวลาเปนของมีคา
 ทํานองเพลง : ทองใบ
 เนื้อรอง : อ.สุเทพ โชคสกุล
 วันเวลานาทีมีราคายิ่งกวาสิ่งใด ๆ 
  หากวาใครไมเสียดายเวลา ปลอยเวลานั้นลวงเลยไป
  วันเวลาเรยีกคืนมาไมไดเวลาสิ้นไปเพราะใครกัน

 ๒. นักเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากเพลง
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ใบงานที่ ๒
เรื่อง ความสําคัญของการตรงตอเวลา

คําชี้แจง ๑. ใหนักเรียนแตละกลุมตอบคําถามตอไปนี้

๑.๑ สมศรีเปนคนชอบผัดวันประกันพรุง ทํางานไมทันตามกําหนดเสมอ

คําถาม ๑) จะเกิดอะไรขึ้นกับสมศรีทั้งในปจจุบันและอนาคต
คําตอบ......................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

คําถาม ๒) ถานักเรียนเปนสมศรีจะปฏิบัติตนอยางไรจึงจะไมเกิดเหตุ
  ดังกลาว
คําตอบ......................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

๑.๒ สมชายเปนคนที่ไมสนใจและไมเห็นความสําคัญ เรื่องการนัดหมาย
 เวลา จึงทําใหสมชายเขารวมทํากิจกรรมของโรงเรียนไมทันตรงตาม
 เวลาที่ครู หรือเพื่อนๆ นัดหมาย เปนประจํา โดยมีขอแกตัวเสมอ

คําถาม ๑) สมชายเปนคนอยางไร
คําตอบ......................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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คําถาม ๒) ถาเปนนักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร เพราะเหตุใด
คําตอบ......................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

๑.๓ ศรัญเปนคนเรียนเกง เนื่องจากทางบานมีฐานะดีจึงชอบเที่ยวเตร
 ทาํใหตืน่สาย ไมสามารถทาํภารกจิสวนตวั และการบานเสรจ็ทันเวลา 

คําถาม ๑) เพราะเหตุใด ศรัญ จึงปฏิบัติตนเชนขอความขางตน
คําตอบ......................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

คําถาม ๒) ถาเปนนักเรียนจะปฏิบัติตนอยางศรัญหรือไม เพราะเหตุใด
คําตอบ......................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

๒. ใหแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานของนักเรียน กลุมละ ๒ นาที

เกณฑการใหคะแนน ๙ - ๑๐ คะแนน  หมายถึง  ดีมาก
 ๗ - ๘ คะแนน  หมายถึง  ดี

 ๕ - ๖ คะแนน  หมายถึง  พอใช
 ตํ่ากวา ๔ คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรม
เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา

เดือน..................................ปการศึกษา.......................
คําชี้แจง ใส คะแนน ๑ คะแนน ในการปฏิบตักิจิกรรมเสร็จทันเวลาของนักเรียน
 ในแตละครั้ง สรุปคะแนนทุก ๆ ๒ สัปดาห ประกาศใหนักเรียนทราบ 
 มอบรางวลัใหกบันกัเรยีนทีต่รงตอเวลาในระดบั ดมีาก ตามความเหมาะสม
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คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง

 
พฤติกรรมที่สังเกต

 คะแนน
 ๓ ๒ ๑

๑. ความถูกตองในการตอบคําถาม   

๒. ความมุงมั่นในการทํางาน   

๓. ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน   

๔. การทํางานเปนทีม   

๕. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลาที่กําหนด   

 รวม 

เกณฑการใหคะแนน

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ

 ๑๓ - ๑๕ ดีมาก

 ๑๑ - ๑๒ ดี

 ๙ - ๑๐ พอใช

 ตํ่ากวา ๘ ปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน

 
พฤติกรรม

 ระดับคะแนน
 ๓ ๒ ๑

ความถูกตอง

ในการตอบคําถาม

ความมุงมั่น

ในการทํางาน

ทักษะกระบวน

การคิดของนักเรียน

การทํางานเปนทีม

ปฏิบัติกิจกรรม

เสร็จทันเวลาที่กําหนด

ไดคะแนน 

๖ คะแนน

มุงมั่น ตั้งใจ

ทํางาน สะอาด 

เปนระเบียบ

มีความคิด

วิเคราะห 

แยกแยะ ถูก ผิด 

เปนเหตุ เปนผล

เปนประโยชน

ตอสวนรวม

มีการแบงหนาที่

กันทํางาน

ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น

มีความเปนผูนํา

ผูตามที่ดี

สงงานทันเวลา

ที่ครูกําหนด

ไดคะแนน

๔ - ๕ คะแนน 

มุงมั่น ตั้งใจ

ทํางาน

มีความคิด

วิเคราะห 

แยกแยะ ถูก ผิด 

เปนเหตุ เปนผล

ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น

มีความเปนผูนํา

ผูตามที่ดี

ตองมีการเตือน

ใหสง

ไดคะแนนตํ่ากวา 

๓ คะแนน

ตั้งใจทํางาน 

เปนบางครั้ง

มีความคิด

วิเคราะห 

แยกแยะ ถูก ผิด 

ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น

เปนบางครั้ง

มีความเปนผูนํา

ผูตามที่ดี

สงงานลาชา

แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม
กลุม ..........................................................................................................

สมาชิกในกลุม ๑. ....................................................................... 
 ๒. ......................................................................
 ๓. ...................................................................... 
 ๔. ......................................................................
 ๕. ...................................................................... 
 ๖. ......................................................................
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ชื่อกิจกรรม
 บันทึกผลการฝกตนใหตรงตอเวลา

สอดคลองกับตัวชี้วัด
 ตรงตอเวลา

พฤติกรรมบงชี้ 
 ๑. มาโรงเรียนตรงเวลา
 ๒. สงการบานทันเวลาที่กําหนด
 ๓. รวมกิจกรรมหนาเสาธงตรงเวลา
 ๔. เขาทํากิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด
 ๕. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา
 ๖. กลับบานตรงเวลาไมเถลไถล
 ๗. พบครูตรงตามเวลานัดหมายหรือกอนเวลา

วัตถุประสงค 
 ๑. นกัเรียนกาํหนดแผนในการพฒันาตนใหมคีณุลกัษณะตรงตอเวลาได
 ๒. นักเรียนปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนใหมีคุณลักษณะตรงตอเวลา
 ๓. นักเรียนที่ปฏิบัติตนไดดีไดรับการยกยอง

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
 ขั้นนํา
 นักเรียนและครูรวมกันเสนอคําขวัญ คติ เพลง บทกลอน หรือขอคิด
เกี่ยวกับการตรงตอเวลาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
 ขั้นฝก
 ๑. ใหนักเรียนวางแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาตนใหมีคุณลักษณะ
ตรงตอเวลา ตามใบงานที่ ๑ แผนพัฒนาตนใหตรงเวลา

 ๒. ใหนกัเรยีนปฏิบตัตินตามแผนที่กาํหนดไว พรอมบันทึกผลการปฏิบตัิ
ในใบงานที่ ๒ บันทึกผลการพัฒนาตนใหตรงตอเวลา เปนเวลา ๔ สัปดาห

 ๓. นักเรียนและครูรวมกันจัดทําบันทึกขอตกลง ระหวางครูประจําชั้น 
กับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองของนักเรียนแตละคน
 ๔. ครูจัดกิจกรรมการประกวดนักเรียนดีเดน ดานตรงตอเวลาเกี่ยวกับ 
มาโรงเรียนตรงเวลา/สงการบานทันเวลาที่กําหนด/รวมกิจกรรมหนาเสาธง
ตรงเวลา/เขาทาํกจิกรรมตรงตามเวลาทีก่าํหนด/ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็ทนัเวลา และ
พบครูตรงตามเวลาที่นัดหมายหรือกอนเวลาโดยจัดประกวดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
 ๕. มอบรางวัลใหกับนักเรียนดีเดน ดานตรงตอเวลา
 ขั้นสรุป
 ๑. ครแูละนกัเรียนรวมกนัสรปุ การวางแผนและใชเวลาไดอยางเหมาะสม
ตามแนวทางที่กําหนดไว จะทําใหบุคคลสามารถพัฒนาตนใหเปนผูตรงตอเวลา
และใชเวลาเปน
 ๒. ใหนักเรียนนําแผนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนใหตรงตอเวลาไปปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอและรายงานผลตอครูตามขอตกลงระหวางครูกับนักเรียน

สื่อ/อุปกรณ 
 ๑. คําขวัญ คติ บทเพลง บทกลอน “การตรงตอเวลา”
 ๒. ใบงานที่ ๑ แผนพัฒนาตนใหตรงเวลา
 ๓. ใบงานที่ ๒ บันทึกผลการพัฒนาตนใหตรงตอเวลา

การวัดผล ประเมินผล  
 วิธีการ
 ๑. ตรวจผลงานใบงานที่ ๑ และใบงานที่ ๒
 ๒. สังเกตพฤติกรรม การตรงตอเวลาของนักเรียน
 เครื่องมือ
 ๑. แบบประเมินผลงาน
 ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการตรงตอเวลาของนักเรียน

เกณฑการตัดสิน
 นักเรียนไดคะแนนผานเกณฑ ระดับ “ดี” ขึ้นไป
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ใบงานที่ ๑
แผนการพัฒนาตนเองใหตรงตอเวลา

คําชี้แจง  
 ๑. ใหนกัเรยีนระบุพฤตกิรรมของตนเองทีค่วรปรบัปรุงหรอืพัฒนา
เพือ่ใหมคีณุลักษณะตรงตอเวลา พรอมทัง้บอกวธิกีารปรบัปรงุ หรอืพัฒนา 
(ทําอะไร ทําอยางไร ทําเมื่อไร)
 ๒. นักเรียนกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตนตามแผนและ
การบันทึกผลการปฏิบัต ิจํานวน.......(สัปดาห เดือน ภาคเรียน ป)
 ๓. นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่นักเรียนกําหนด และบันทึกผล
การปฏิบัติในแบบบันทึก

 พฤติกรรมที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุง หรือพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ ๒
บันทึกผลการพัฒนาตนใหตรงตอเวลา

คําชี้แจง
 เมือ่นกัเรยีนปฏิบตัติามแผนพัฒนาตนใหมคีณุลกัษณะตรงตอเวลา 
ทีน่กัเรยีนไดกาํหนดไวในใบงานแลว ใหบนัทกึการปฏิบตัใินแบบบันทกึดงันี้
 ๑. พฤติกรรม ใหเขียนพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา 
ที่นักเรยีนกําหนดไวในใบงานที่ ๑ แผนพัฒนาตนใหตรงเวลา
 ๒. บันทึกเปนสัปดาห รวม ๔ สัปดาห ถานักเรียนมีพฤติกรรม
ที่ปฏิบัติมากกวา ๔ พฤติกรรม ใหบันทึกพฤติกรรมที่จะปฏิบัติพฤติกรรม
ที่ ๕, ๖, ๗... ในแบบบันทึกแผนใหม
 ๓. ผลการปฏิบัติ ใหนักเรียนบันทึกผลโดยใชเครื่องหมาย
   แทน ปฏิบตัิได
   แทน ปฏิบัติไมได
   แทน ไมมีการปฏิบัติ เพราะเปนวันหยุดเรียน หรือไมมี
เหตุการณใหปฏิบัติ
 ๔. ความคดิเหน็ของผูปฏบิตั ิใหนกัเรยีนบนัทกึสรปุผลการปฏบิตัิ
ในแตละพฤติกรรมใน ๔ สัปดาห วาไดผลอยางไร มีความพึงพอใจ หรือ
ตองปรับปรุงแกไขอะไรบาง
 ๕. ความคิดเห็นของผูรับรอง ใหนักเรียนเลือกวาจะใหใครเปน
ผูใหความคิดเห็นและรับรองการปฏิบัติของนักเรียน อาจเปนเพื่อน พี่ 
ผูปกครอง ครูอาจารย แลวนักเรียนบอกใหทราบ เพื่อจะไดสังเกต
พฤตกิรรมของนกัเรยีน และใหขอคิดเหน็คํารับรองได การใหความคดิเหน็
กําหนดสัปดาหละครั้งหรือเดือนละครั้งตามความเหมาะสม
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บันทึกผลการพัฒนาใหตรงตอเวลา
ชื่อ-นามสกุล..........................................ชั้น.................
โรงเรียน.......................................................................

 ลงชื่อ..................................... ผูบันทึก
 (.....................................)

 นักเรียนชั้น.....................................................
 ………../…………………../…………..

ใบความรู
เรื่อง การตรงตอเวลา

 การตรงตอเวลา หมายถึง การทํากิจการใดๆ ใหสําเร็จลุลวง
ไปตามเวลาที่กําหนดไว ไมผัดวันประกันพรุง และเมื่อรูวาสิ่งใดลาชากวา
ทีก่าํหนดก็ไมนิง่นอนใจ ควรรีบทาํงานนัน้ใหเสรจ็ เพือ่มใิหลาชากวากาํหนด
มากเกินไป
 การปฏิบตัตินใหเปนคนตรงตอเวลา การทําตนใหเปนคนตรงตอ
เวลา มีแนวทางปฏิบัติไดดังนี้
☺ รีบปฏิบัติภารกิจทันทีที่ไดรับงาน คือ เมื่อรูวาจะตองทําสิ่งใดก็รีบเรง
 ลงมือดําเนินการ ไมปลอยใหเวลาผานไปนานแลวจึงมาเริ่มตน 
 ซึ่งอาจจะไมทันเวลาตามที่กําหนด
☺ ไมหยดุชะงกัอยูกบัที ่คอื เมือ่ดาํเนนิงานใดๆ แลวมปีญหาหรอือปุสรรค 
 ควรรีบเรงหาทางแกไขเพื่อใหงานนั้นสามารถดําเนินตอไปไดดวยดี
☺ สรางตารางหรือมอบกําหนดการที่จะเริ่มตนดําเนินงานและเสร็จสิ้น
 โครงงาน ทัง้นีเ้พือ่มใิหการดาํเนนิงานนัน้ผดิพลาดไปจากเวลาทีก่าํหนดไว
 ประโยชนของการตรงตอเวลา การปฏบิตัตินเปนคนตรงตอเวลา
ทําใหไดรับประโยชนดังนี้
☺ ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลงตามกําหนดการ ไมลาชา
☺ ไดรับการยกยองเปนบุคคลที่มีเกียรติ เนื่องจากไมทําใหงานหรือผูอื่น
 เสียหาย
☺ อาจไดรับมอบหมายงานที่สําคัญบางอยางใหทําเพิ่มขึ้นเพราะไดรับ
 การไวใจวาเปนคนตรงตอเวลา
☺ มคีวามกาวหนาในหนาทีก่ารงานเนือ่งจากเปนคนทีม่คีวามรบัผดิชอบสงู
☺ มีมิตรมากไมมีคนรังเกียจอยากคบหาสมาคมและอยากรวมงานดวย
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แบบประเมินพฤติกรรม
เรื่อง การตรงตอเวลา

คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่นักเรียนปฏิบัติไดตรงตอเวลา แลวนํา
 คะแนนไปเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพ

ระดับคะแนน
 ๑๘ - ๒๑ คะแนน หมายถึง   ดีเยี่ยม
 ๑๔ - ๑๗ คะแนน หมายถึง   ดี
 ๑๐ - ๑๓ คะแนน หมายถึง   พอใช
 นอยกวา ๑๐ คะแนน หมายถึง   ไมผาน

ระดับคุณภาพ
 ดีเยี่ยม หมายถงึ   ๓
 ดี หมายถึง   ๒
 พอใช หมายถึง   ๑
 ไมผาน หมายถึง   ๐
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เกณฑการใหคะแนน

 
พฤติกรรม

 ระดับคะแนน
 ๓ ๒ ๑

ความถูกตอง สมบูรณ

ของผลงาน

ความมุงมั่น

ในการทํางาน

ปฏิบัติกิจกรรม

เสร็จทันเวลา

ใชเวลาในการทํางาน

อยางเหมาะสม

ผลงานมีความ 

ถูกตอง สมบูรณ

เปนแบบอยาง

มุงมั่น ตั้งใจ

ทํางาน สะอาด 

เปนระเบียบ

สงงานทันเวลา

ที่กําหนด

ใชเวลาในการ

ทํางาน

ตามที่กําหนด

ผลงานมีความ

ถูกตอง สมบูรณ

 

มุงมั่น ตั้งใจ

ทํางาน

ตองมีการเตือน

ใหสง

ใชเวลาในการ

ทํางานเกินเวลา

ที่กําหนดไมเกิน

๕ นาที

ผลงาน

ควรปรับปรุง

ความสมบูรณ

ตั้งใจทํางาน 

เปนบางครั้ง

สงงานลาชา

ใชเวลาในการ

ทํางานเกินเวลา

ที่กําหนด

มากกวา ๕ นาที

แบบประเมินผลงาน

ชื่อ - นามสกุล..................................................................ชั้น................................
โรงเรียน...........................................................................

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง

 
พฤติกรรมที่สังเกต

 คะแนน

 ๓ ๒ ๑

๑. ความถูกตอง สมบูรณของผลงาน  

๒. มีความมุงมั่นในการทํางาน   

๓. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา   

๔. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม   

 รวม 

เกณฑการใหคะแนน

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ

 ๑๐ - ๑๒ ดี

 ๖ - ๙ ปานกลาง

 ๑ - ๕ ปรับปรุง
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ตัวอยางกิจกรรม
เพื่อสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ตามตัวชี้วัด ดานความมีระเบียบ

ชื่อกิจกรรม
 คนดีมีระเบียบ

สอดคลองกับตัวชี้วัด 
 ความมีระเบียบ

พฤติกรรมบงชี้
 ๑. การแตงกายถูกตองตามระเบียบ
 ๒. การเก็บอุปกรณการเรียน/ของใช
 ๓. การปฏิบัติตามขอตกลง/ขั้นตอน
 ๔. รูจักการวางแผนงานอยางเปนระบบ

วัตถุประสงค
 ๑. เพื่อฝกใหนักเรียนเปนผูมีความเปนระเบียบเรียบรอยในตนเอง
 ๒. เพื่อฝกใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียนอยางมีระเบียบ
 ๓. เพื่อฝกใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกหองเรียนอยางมีระเบียบ
 ๔. เพื่อฝกใหนักเรียนเห็นคุณคาของความเปนระเบียบเรียบรอย

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ๑. แจงใหนักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “คนดีมีระเบียบ”
 ๒. แตงตัง้คณะกรรมการนกัเรยีนจากหวัหนาชัน้/กรรมการสภานกัเรยีน 
โดยใหคณะกรรมการนกัเรยีนเปนผูชวยตรวจสอบตดิตามกจิกรรมคนดมีรีะเบียบ 
โดยมีครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้นเปนผูกํากับ ดูแล

 ๓. จัดกิจกรรมเพื่อคนหาคนดีมีระเบียบที่เปนรายบุคคลและหองเรียน

และชั้นเรียนดังนี้
  ๓.๑ ขอตกลงเบื้องตนในการสรรหา คนดีมีระเบียบประจําหอง
(กิจกรรมรายบุคคล) โดยใหทุกหองเรียนจัดทําปายไวหนาหองเรียนและเขียน
ที่ปายวา คนดีมีระเบียบประจําหองเรียนวันนี้ คือ ……….. โดยใชวิธีการหา 
“คนดีมีระเบียบ” ในหองเรียนตามขอตกลงเบื้องตน ดังนี้
   ๓.๑.๑ การแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
    ๓.๑.๒ การจัดเก็บอุปกรณการเรียน
   ๓.๑.๓ การจัดเก็บโตะเกาอี้หลังการใช
   ๓.๑.๔ สมุดงานที่มีระเบียบ
   ๓.๑.๕ การปฏิบัติตามขอตกลงของหอง
  ๓.๒ วิธีการสรรหาคนดีมรีะเบียบประจําหอง
   ๓.๒.๑ ครูใหนักเรียนแตละหองเลือกเพื่อนในหองที่คิดวา
เปนคนที่มีระเบียบที่สุดของหอง โดยดูพฤติกรรมความมีระเบียบ ตามขอตกลง
เบื้องตนตามขอ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๕ ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น 
นักเรียนทั้งชั้นลงคะแนนโหวต และผูที่ไดคะแนนสูงสุด จะไดรับคัดเลือกและ
ยกยอง โดยนําชื่อขึ้นปายชื่อหนาชั้นเรียน คนดีมีระเบียบประจําหองเรียนวันนี้ 
คือ (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว)……………………
   ๓.๒.๒ กิจกรรมนี้จะดําเนินไปทุกวัน และเปลี่ยนชื่อคนดี
มีระเบียบวินัยประจําหองเรียนที่ปายหนาหองเรียนเวลา ๑๓.๐๐ น. ของทุกวัน
   ๓.๒.๓ นักเรียนที่เปนกรรมการของหองและครูประจําชั้น
เกบ็สถติริายชือ่นกัเรยีนทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเปนคนดมีรีะเบยีบของหองในแตละวนั 
และวิเคราะหผลเพื่อหานักเรียนที่มีจํานวนครั้งที่ไดรับการคัดเลือกเปนคนดี
มีระเบียบมากที่สุดเปนรายสัปดาห รายเดือน รายภาค และรายปการศึกษา 
เพื่อรับเกียรติคุณบัตรตามระยะเวลาดังนี้
    ๑ สัปดาห นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหเปน “คนดี
มีระเบียบ” จะไดรับเกียรติคุณบัตรระดับทองแดง
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    ๑ เดือน นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหเปน “คนดี

มีระเบียบ” จะไดรับเกียรติคุณบัตรระดับเงิน 
    ๑ ภาคเรียน นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหเปน “คนดี
มีระเบียบ” จะไดรับเกียรติคุณบัตรระดับทอง
    ๑ ปการศึกษา นักเรียนจะไดรับเกียรติคุณบัตร
ระดับเพชร
  ๓.๓ จัดทําขอตกลงเบื้องตนในการสรรหาหองเรียนและชั้นเรียน
ที่เปนระเบียบ (กิจกรรมรายกลุม/หองเรียนที่มีระเบียบ) วิธีการสรรหาหองเรียน
และชั้นเรียนที่เปนระเบียบตามขอตกลงเบื้องตน
   ๓.๓.๑ การจัดเก็บโตะเกาอี้หลังรับประทานอาหาร
   ๓.๓.๒ การจัดวางรองเทาใหเปนระเบียบ
   ๓.๓.๓ ปฏิบัติตามขอตกลงของโรงเรียน (ขึ้นอยูกับบริบท
ของโรงเรียน)
   ๓.๓.๔ การขามถนนและปฏิบัติตามกฎจราจร
   ๓.๓.๕ การชวยสงเสริมใหสังคมมีความเปนระเบียบ
  ๓.๔ วธิกีารสรรหาหองเรียนและชั้นเรียนที่เปนระเบียบ (กจิกรรม
รายกลุม)
   ๓.๔.๑ คณะกรรมการนักเรียนหรือผูรับผิดชอบแตละหอง
ตรวจสอบติดตามการประพฤติปฏบิตัตินตามขอตกลงของนักเรียนทุกคนในแตละ
หองเรียน
   ๓.๔.๒ กรณีที่นักเรียนไมปฏิบัติตามขอตกลงใหจดชื่อและ
หองของนักเรียนแลวมวนใสหลอดเก็บไวในขวดสรางคนดีใหมีระเบียบ
   ๓.๔.๓ ทกุวนัศกุรหลงัเลกิเรยีนคณะกรรมการนกัเรยีนเปดขวด
ตรวจสอบรายชื่อพรอมตรวจนับชื่อนักเรียนที่ไมทําตามระเบียบในแตละหอง
ตามรายชื่อของนักเรียนแตละหองสงใหครูประจําชั้นรับทราบ
   ๓.๔.๔ ครูทีป่รกึษาหรอืครปูระจาํชัน้บันทึกพฤตกิรรมนกัเรยีน 
ลงในแบบบันทึก

   ๓.๔.๕ เมือ่ครบ ๑ เดอืน/ภาคเรยีน/ปการศกึษา สรปุรายงาน

ตามแบบบันทึก ถาหองเรียนและชั้นเรียนใด มีนักเรียนที่ไมปฏิบัติตามขอตกลง
นอยที่สุด (โดยคิดเปนคารอยละของจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามขอตกลง
เบื้องตน จากจํานวนนักเรียนทั้งชั้น) ใหมอบเกียรติคุณบัตรดังนี้
    ๑ เดือน ระดับทองแดง
    ๑ ภาคเรียน ระดับเงิน
    ๑ ปการศึกษา ระดับทอง

สื่อ/นวัตกรรม
 ๑. ปาย “คนดีมีระเบียบประจําหองเรียนวันนี้”
 ๒. สมุดเก็บสถิติรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนคนดีมีระเบียบ
 ๓. เกียรติคุณบัตร 

การวัดและประเมินผล
 ๑. วิธีการ สังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบของนักเรียน/หองเรียน/
ชั้นเรียน
 ๒. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบของนักเรียน/
หองเรียน/ชั้นเรียน เปนรายวัน/สัปดาห/รายเดือน/ภาคเรียนและปการศึกษา
 ๓. เกณฑการตัดสิน
  นักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุด
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แบบบันทึกที่ ๑

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนดานความมีระเบียบ
กิจกรรม คนดีมีระเบียบ (กิจกรรมรายบุคคล)

โรงเรียน.............................................................สพป/สพม. ................................
ชั้น...................เดือน............................ภาคเรียนที่.......ปการศึกษา .....................

วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .........................

คําชี้แจง
 ๑. แบบประเมินนี้ใชประเมินพฤติกรรมนักเรียน ดานความมีระเบียบ
“กิจกรรม คนดีมีระเบียบ” โดยบันทึกพฤติกรรมทุกวันเปนรายบุคคล
 ๒. ผูประเมินพฤติกรรมคือคณะกรรมการนักเรียนหรือครูประจําชั้น
 ๓. การประเมินใหใสเครื่องหมาย  ในชอง โดยบันทึกเครื่องหมาย  
ในชองพฤติกรรมที่นักเรียนไมไดปฏิบัติ
 ๔ นกัเรยีนที่ไดเครือ่งหมาย  จะแกเครือ่งหมายออกไดเมือ่ทาํความดี
เพื่อสวนรวมในเรื่องนั้นๆ จํานวน ๓ ครั้งภายใน ๑ เดือน ตอ ๑ เครื่องหมาย 
 ๕. ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น สรุปคะแนนแตละวันในชองรวมทั้งหมด 
(ชองละ ๑ คะแนน)

 ลงชือ่............................................ครูประจําชัน้ ครทูีป่รึกษา/
  หรือกรรมการประเมิน
 (..........................................)
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แบบบันทึกที่ ๒

แบบสรุปการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดานความมีระเบียบ
กิจกรรม คนดีมีระเบียบ (กิจกรรมกลุม)

โรงเรียน.......................................................สพป/สพม. .....................................
ชัน้.....................เดอืน.........................ภาคเรยีนที.่......ปการศกึษา ........................

คําชี้แจง
 ๑. แบบสรุปผลการสังเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน กจิกรรม “คนดมีรีะเบยีบ” 
รายเดือน
 ๒. ใหกรรมการที่ประเมินหรือครูประจําชั้นรวมคะแนนการประเมิน

รายเดือนของนักเรียนทั้งชั้น
 ๓. การสรุปและบันทึก ใหใสตัวเลขระดับคะแนนลงในชองพฤติกรรม
ที่วัดแตละชอง
 ๔. เกณฑการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความมีระเบียบ แบงเปน
ระดับคุณภาพดังนี้
  ระดับ ๓ คาคะแนน  รอยละ  ๗๖ - ๑๐๐ หมายถึง  ดีเยี่ยม
  ระดับ ๒ คาคะแนน  รอยละ  ๗๐ - ๗๕ หมายถึง  ดี
  ระดับ ๑ คาคะแนน  รอยละ  ๕๐ - ๖๙ หมายถึง  พอใช 
  ระดับ ๐ คาคะแนน  รอยละ  ๐ - ๔๙ หมายถึง  ปรับปรุง

นักเรียนที่มีพฤติกรรม ระดับดีเยี่ยม (๓) จํานวน............คน คิดเปนรอยละ..........
นักเรียนที่มีพฤติกรรม ระดับดี (๒)  จํานวน............คน คิดเปนรอยละ..........
นักเรียนที่มีพฤติกรรม ระดับพอใช (๑)  จาํนวน............คน คิดเปนรอยละ..........
นักเรียนที่มีพฤติกรรม ระดับพอใช (๐)  จํานวน............คน คิดเปนรอยละ..........

 ลงชื่อ............................................ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา
 (...........................................)

 ลงชื่อ............................................ผูบริหาร
 (...........................................)
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เกณฑการใหคะแนน

ตัวบงชี้ที่ ๑ การแตงกายถูกตองตามระเบียบ

ความมี

ระเบียบ

การแตงกาย

ถูกตองตาม

ระเบียบ

ปฏิบัติตาม

ระเบียบ

การแตง-

กายของ

โรงเรียน

ครบทุกขอ 

ไดแก

๑. ทรงผม

ถูกระเบียบ

๒. เสื้อผา 

ชุดนักเรียน 

ถูกระเบียบ

๓. สวม

ถุงเทา 

รองเทา 

ถูกระเบียบ

ปฏิบัติตาม

ระเบียบ

การแตง-

กายของ

โรงเรียน

ได ๒ ขอ

ปฏิบัติตาม

ระเบียบ

การแตง-

กายของ

โรงเรียน

ได ๑ ขอ

ไมปฏิบัติ

ตาม

ระเบียบ

การแตง-

กายของ

โรงเรียน

หมายเหตุ  ในพฤติกรรมบงชี้ ขออื่นครูสามารถสรางเกณฑการประเมินเองได

ชื่อกิจกรรม
 มดตัวนิดพิชิตระเบียบแถว

สอดคลองกับตัวชี้วัด 
 ความมีระเบียบ

พฤติกรรมบงชี้ 
 เขาแถว เดินแถวชิดขวาเปนระเบียบ

วัตถุประสงค
 ๑. เพื่อฝกใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเดินแถวเปนระเบียบ
 ๒. เพื่อฝกใหนักเรียนเดินแถวชิดขวาเปนระเบียบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ๑. ใหนักเรียนดู VDO Animation มดผูนํา แลวสนทนากับนักเรียน
เกี่ยวกับการเดินของมดเชน
  - มดเดินอยางไร (เดินเปนกลุมหรือเดินเรียงแถว)
  - ทําไมมดจึงเดินเชนนั้น
  - จะเกิดอะไรขึ้นถามดเดินเปนกลุม
 ๒. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวา การเดินเปนแถวจะทําใหเกิดความ
เปนระเบียบ ไมวิ่งชนกัน ซึ่งจะกอใหเกิดการหกลม เจ็บตัว 
 ๓. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย วาจะปฏิบัติตนใหเกิดความเปน
ระเบียบอยางไรในประเด็นดังตอไปนี้
  - การเดินเขาหองเรียนหลังเคารพธงชาติ
  - การเดินไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
  - การเดินกลับบานหลังเลิกเรียน

 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

 ระดับคุณภาพพฤติกรรม
 ๓ ๒ ๑ ๐
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 ๔. นําขอสรุปที่ไดจากการอภิปรายมาจัดทําขอตกลง และมาตรการ

สําหรับนักเรียนทุกชั้น เชน
  - นักเรียนตองเดินเขาหองเรียนตอนเชาหลังเคารพธงชาติ และ
เดินไปรับประทานอาหารกลางวันอยางเปนระเบียบตามลําดับ และเดินเปนแถว
ชิดขวา
  - นักเรียนตองไมหยอกลอ เลน หรือคุยกันในขณะเดินแถว
 ๕. นักเรียนทุกคนนําขอตกลงไปปฏิบัติจนเปนกิจนิสัย เกี่ยวกับวินัย
ในการเดินแถวชิดขวาใหเปนระเบียบ
 ๖. ครูทุกคนตองชวยกันควบคุมดูแลนักเรียนและสังเกตพฤติกรรม
การเดินแถวของนักเรียน

สื่อที่ใช/นวัตกรรม 
 ๑. VDO Animation มดผูนํา
 ๒. ลูกศรแสดงสัญลักษณทางเดินทางดานขวามือ เขาหองเรียนและไป
โรงอาหาร

การวัดประเมินผล
 ๑. วิธีการ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
 ๒. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเดินแถวชิดขวาเปนระเบียบ
 ๓. เกณฑการตัดสิน นักเรียนไดคะแนนผานระดับ “ดี” ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนดานความเปนระเบียบ
กิจกรรมมดตัวนิดพิชิตระเบียบแถว

โรงเรียน...................................................................สพป./สพม. ........................
ชั้น.....................สัปดาหที่........วันที่.........เดือน...................................

ภาคเรียนที่..........ปการศึกษา...............

คําชี้แจง
 ๑. ผูสังเกตพฤติกรรมคือ ครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษา บันทึกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนตามระดับพฤติกรรมที่ปรากฏ
 ๒. ใชเกณฑการใหระดบัคณุภาพพฤตกิรรมนกัเรยีน ดานความมรีะเบยีบ 
เขาแถว เดินแถวชิดขวาเปนระเบียบ
  ระดับ  ๓  หมายถึง ดีเยี่ยม
  ระดับ  ๒  หมายถึง ดี
  ระดับ  ๑  หมายถึง  พอใช
  ระดับ  ๐  หมายถึง ปรับปรุง
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นักเรียนที่มีระดับดีเยี่ยม (๓) จํานวน...............คน  คิดเปนรอยละ.....................

นักเรียนที่มีระดับดี (๒)  จํานวน...............คน  คิดเปนรอยละ.....................
นักเรียนที่มีระดับพอใช (๑)  จํานวน...............คน  คิดเปนรอยละ.....................

 ลงชื่อ............................................ผูประเมิน
 (...........................................)

 ลงชื่อ............................................ผูบริหาร
 (...........................................)

กิจกรรม
 รองเทาเจาระเบียบ

สอดคลองกับตัวชี้วัด 
 ความมีระเบียบ

พฤติกรรมบงชี้ 
 ๑. จัดเก็บอุปกรณการเรียน/ของใช/ของเลนและจัดโตะ เกาอี้ใหเปน
ระเบียบ
 ๒. รูจักการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ

วัตถุประสงค
 ๑. เพือ่ปลูกฝงวนิยันกัเรยีนในดานความเปนระเบียบในการวางรองเทา
ในชีวิตประจําวัน
 ๒. เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีและความตระหนักในการวางรองเทาใหเปน
ระเบียบ
 ๓. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของการวางรองเทาใหเปนระเบียบ
 ๔. เพื่อใหนักเรียนรูจักการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ขั้นที่ ๑ รวมนิยาม การวางรองเทาใหเปนระเบียบ
 ๑. คณะทํางานระดับโรงเรียน ประชุมวางแผนเพื่อกาํหนดจุดวางรองเทา
ของนักเรียนกอนเขาชั้นเรียน และอาคารเรียนหรือหองพิเศษตางๆ ใหชัดเจน 
พรอมทั้งกําหนดรูปแบบที่วางรองเทและจุดวางรองเทาที่เหมาะสม จากนั้นนาํผล
การกําหนดจุดวางรองเทา แจงใหครูและนักเรียนทุกคนไดทราบทั่วกัน
 ๒. ครแูละนักเรียนรวมกันกาํหนดรูปแบบการวางรองเทาใหเขาคูใหเปน
รูปแบบเดียวกัน เชน หันหัวรองเทาเขาดานใน หรือหันสนรองเทาเขาดานใน 

พรอมทั้งบอกเหตุผล ขอดี ขอเสยี ของแตละรูปแบบ และเลือกใชเพียงรูปแบบเดียว
ใหเหมือนกันทั้งโรงเรียน
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 ขั้นที่ ๒ นําสูขอตกลงของชั้นและรับรูทั่วกัน

 ๑. ครูประจําชั้น ประชุมนักเรียนในชั้นเรียนของตน เพื่อกําหนดลําดับ
การวางรองเทา พรอมทั้งรวมกันกําหนดสัญลักษณ จุดวางรองเทาของนักเรียน
แตละคนใหชัดเจนจดจํางาย
 ๒. ครูประจําชั้นนําขอสรุปจากขั้นที่ ๑ แจงใหนักเรียนในชั้นทราบและ
กําหนดเปนขอตกลงของหองเรียนในการวางรองเทาใหเปนระเบียบ
 ๓. นักเรียนทุกคนรวมลงนามรับรูและพรอมปฏิบัติกับครูประจําชั้น
 ขั้นที่ ๓เริ่มปฏิบัติการ รองเทาเจาระเบียบ
 ๑. แตละชั้น แบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ ๓ - ๕ คน และใหเลือก
หัวหนากลุมยอย คอยติดตาม ควบคุมดูแล การวางรองเทาของสมาชิกในกลุม
ของตนใหเปนระเบียบอยูเสมอ
 ๒. หัวหนากลุมยอย รายงานผล การวางรองเทาของกลุมตนเองตอ
หวัหนาชั้นทุกวนัและใหหวัหนาชัน้รายงานตอครปูระจาํชั้นทุกวนั และครปูระจําชั้น
เกบ็สถติกิารวางรองเทาใหเปนระเบียบของนักเรยีนในชัน้ของตนเอง เพือ่รายงาน
ตอผูบริหารโรงเรียน สัปดาหละ ๑ ครั้ง
 ขั้นที่ ๔ สืบสานปฏิบัติการรองเทาเจาระเบียบสูความเปนระเบียบ
ทุกที่ทุกเวลา ผานการเสริมแรงทางบวก
 ๑. ครปูระจาํชัน้ สรุปผล การวางรองเทาใหเปนระเบยีบของแตละกลุมยอย 
เมื่อสิน้สปัดาห (วนัศกุร) และยกยองชมเชย หรือใหรางวัลแกนกัเรียนกลุมที่ปฏิบตัิ
ไดดีตามความเหมาะสม สัปดาหละ ๑ ครั้ง
 ๒. ผูบริหาร นําผลสรุป การปฏิบัติการวางรองเทาใหเปนระเบียบของ
แตละชั้นที่ปฏิบัติไดดี มาแจงในการประชุมครูและนักเรียนประจําเดือน และ
ยกยองชมเชยหรือใหรางวัล ตามความเหมาะสมเดือนละ ๑ ครั้ง
 ๓. ขยายผลการปฏบิตักิารรองเทาเจาระเบยีบ จากระดบัชั้นเรยีนสูระดบั
โรงเรียน และระดับครอบครัว ตามลําดับ

 ขั้นที่ ๕ ใสใจนํากิจกรรมรองเทาเจาระเบียบสูความยั่งยืน
 ๑. จัดใหมีกิจกรรมรองเทาเจาระเบียบในแผนปฏิบัติการประจําปของ
โรงเรยีนในลกัษณะกจิกรรมตอเนือ่ง และจดัใหมรีางวัลหรือเกยีรตบิตัรการปฏบิตัิ
กิจกรรมดีเดนประจําปทุกป เพื่อสรางใหเกิดวัฒนธรรมการวางรองเทาใหเปน
ระเบียบของนักเรียนอยางยั่งยืน
 ๒. ขยายผลสูการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใชอืน่ๆ ใหรูจกัวางแผนการทํางาน
อยางเปนระบบในชีวิตประจําวัน

สื่อที่ใช/นวัตกรรม
 ๑. ที่วางรองเทา
 ๒. รองเทานักเรียน

การวัดและประเมินผล
 ๑. วิธีการ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
 ๒. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมความเปนระเบียบในการจัดวาง
รองเทาของนักเรียน
 ๓. เกณฑการตัดสิน นักเรียน ผานการประเมินระดับ “ดี” ขึ้นไป
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นักเรียนที่มีระดับดีเยี่ยม (๓) จํานวน...............คน  คิดเปนรอยละ.....................

นักเรียนที่มีระดับดี (๒)  จํานวน...............คน  คิดเปนรอยละ.....................
นักเรียนที่มีระดับพอใช (๑)  จํานวน...............คน  คิดเปนรอยละ.....................

 ลงชื่อ............................................ผูประเมิน
 (...........................................)

 ลงชื่อ............................................ผูบริหาร
 (...........................................)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนดานความเปนระเบียบ
กิจกรรมการวางรองเทาใหเปนระเบียบ

โรงเรียน...........................................................สพป./สพม. ...............................
ชั้น..............วันที่......................สัปดาหที่...........เดือน...........................

ภาคเรียนที่..........ปการศึกษา...............

คําชี้แจง ใหผูประเมินใสเครื่องหมาย  ในชองระดับคะแนนของนักเรียนตาม
 ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏ
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ตัวอยางกิจกรรม

เพื่อสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ ตามตัวชี้วัด ดานความสะอาด

ชื่อกิจกรรม
 มือสะอาดสรางสุข

สอดคลองกับตัวชี้วัด
 ความสะอาด 

พฤติกรรมบงชี้
 ลางมือ กอน - หลัง การรับประทานอาหารใหสะอาด

วัตถุประสงค 
 เพื่อปลกูฝงใหนกัเรียนมวีนิยั ในการลางมือกอน - หลงัรบัประทานอาหาร
ใหสะอาด

ขั้นตอนดําเนินการ
 ๑. ขั้นวางแผน (P)
  ๑.๑ สรางความตระหนกัใหนกัเรียนเหน็ความจาํเปนและความสาํคญั
ของการรักษาความสะอาดมือ เชน การดู Youtube สื่อ โรคติดตอผานทางมือ
ที่พบบอย 
  ๑.๒ ผูบริหาร คณะครรูวมกนัวางแผนและมาตรการในการดาํเนนิการ
ลางมือ
 ๒. ขั้นดําเนินการ (D)
  ๒.๑ สาธิตวิธีการลางมือ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
   ๒.๑.๑ ฝามือถูกัน
   ๒.๑.๒ ฝามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ
   ๒.๑.๓ ฝามือถูฝามือและซอกนิ้วมือ
   ๒.๑.๔ หลังนิ้วถูฝามือ

   ๒.๑.๕ ถูนิ้วหัวแมมือดวยฝามือ

   ๒.๑.๖ ปลายนิ้วถูฝามือ
   ๒.๑.๗ ถูรอบขอมือ
  ๒.๒ เปด Youtube เพลงลางมือ
  ๒.๓ นักเรียนทําทาประกอบตามเพลงลางมือ
  ๒.๔ นักเรียนฝกลางมือ ๗ ขั้นตอน โดยครูเตรียมสบู/นํ้ายาลางมือ 
ใหนักเรียนลางมือตามโปสเตอรขั้นตอนการลางมือ ๗ ขั้นตอน
  ๒.๕ ครูดูแลนักเรียนเขาแถวลางมือกอนรับประทานอาหารทุกวัน
  ๒.๖ ครูดูแลนักเรียนเขาแถวลางมือหลังรับประทานอาหารทุกวัน
 ๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (C)
 สังเกตพฤติกรรมการลางมือของนักเรียน กอนและหลังรับประทาน
อาหาร
 ๔. ขั้นสรุปและรายงานผล (A)
  สรุปรายงานผลการสังเกตพฤติกรรมการลางมือของนักเรียน
เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปการศึกษา

สื่ออุปกรณ
 ๑. เพลงประกอบการลางมือ โดยดาวนโหลด จาก Youtube เชน 
เพลงลางมือใหสะอาด ๗ ขั้นตอน เพลงลางมือบอยๆ เพลงการลางมือใหสะอาด
ขั้น...เทพ ฯลฯ โรงเรียนเลือกตามความเหมาะสม
 ๒. สบู นํ้ายาลางมือ
 ๓. โปสเตอรขั้นตอนลางมือ ๗ ขั้นตอน

การวัดและประเมินผล
 ๑. วิธีการ สังเกตการลางมือของนักเรียน
 ๒. เครื่องมือ แบบสังเกตการมีวินัยในการลางมือของนักเรียน
 ๓. เกณฑการตัดสิน นักเรียนไดคะแนนผานระดับ “ดี” ขึ้นไป
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ชื่อกิจกรรม 
 ๑ คน ๑ หนาที่ ๕ นาที โรงเรียนสวยสะอาด

สอดคลองกับตัวชี้วัด
 ความสะอาด 

พฤติกรรมบงชี้ 
 ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช หองเรียนและบริเวณโรงเรียน

วัตถุประสงค 
 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีวินัย ในการทําความสะอาดหองเรียนและ
บริเวณโรงเรียน

ขั้นตอนดําเนินการ
 ๑. ขั้นวางแผน (P)
  ๑.๑ สรางความตระหนกัใหนกัเรยีนเหน็ความจาํเปนและความสาํคญั
ของการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน เชน การพานักเรียนเดินชมบริเวณ
โรงเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงอาหาร หองสมุด ฯลฯ
  ๑.๒ นักเรียนรวมกันเสนอวิธีการที่จะใหทุกคนชวยกัน ทําให
โรงเรียนสวยสะอาด
  ๑.๓ ผูบริหาร คณะครูรวมกนัวางแผนและมาตรการในการดาํเนนิการ 
โดยแบงพื้นที่ใหครูทุกคนรับผิดชอบตามความเหมาะสม
 ๒. ขั้นดําเนินการ (D)
  ๒.๑ นักเรียนเลือกพื้นที่ทําความสะอาด โดยใหนักเรียนแตละคน 
เลือกทําหนาที่เพียงคนละ๑ หนาที่เทานั้น (๑ คน ๑ หนาที่) เชน
   ๒.๑.๑ หองเรียน ไดแก หนาที่เปด-ปดประตูหนาตาง กวาดพื้น 
ถูพื้น จัดโตะ - เกาอี้ ลบกระดานดํา เทขยะ รับถุงนม - ทิ้งถุงนม (เฉพาะนักเรียน

ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปที่ ๖)
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   ๒.๑.๒ อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ ไดแก กวาดระเบียง

ทางเดิน ถูระเบียงทางเดิน กวาดบันได ถูบันได กวาดหนาอาคารเรียน 
กวาดหลังอาคารเรียน กวาดดานขาง (ซาย) อาคารเรียน กวาดดานขาง (ขวา) 
อาคารเรียน 
   ๒.๑.๓ บริเวณหองสวม ไดแก หนาที่ทําความสะอาดหองสวม 
(หองละ ๑ คน) ทางเดินหนาหองสวม ที่ลางมือ กระจก บริเวณโดยรอบหองสวม
   ๒.๑.๔ บริเวณโรงอาหาร ไดแก หนาที่กวาดพื้นโรงอาหาร 
(แบงตามชวงเสา) ถูพื้นโรงอาหาร (แบงตามชวงเสา) 
   ๒.๑.๕ หองสมุด ไดแก หนาทีเ่ปด - ปดประตูหนาตาง กวาดพื้น 
ถูพื้น จัดโตะ - เกาอี้ เรียงหนังสือขึ้นชั้น (คนละ ๑ ชั้น)
   ๒.๑.๖ บริเวณสนาม ใหนักเรียนระดับอนุบาลรับผิดชอบ 
เก็บเศษขยะและใบไม
   ๒.๑.๗ รดนํ้าตนไม ใหนักเรียนชั้นประถมปที่ ๑ รดนํ้าตนไม 
คนละ ๑ ตน ฯลฯ
  ๒.๒ นักเรียนทําความสะอาดบริเวณที่เลือกทุกวัน วันละ ๕ นาที 
(เวลา ๐๗.๔๕ - ๐๗.๕๐)
 ๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (C)
  ๓.๑ สภานักเรียนทําหนาที่ตรวจสอบการทําความสะอาดหองเรียน
และบริเวณโรงเรียนตามพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ตามแบบตรวจสอบฯ
  ๓.๒ สภานักเรียนตองชวยทําความสะอาดพื้นที่ ที่ไดรับมอบหมาย 
กรณีมีผูไมมา
  ๓.๓ สภานักเรียนรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตอ
ประธานนักเรียน
  ๓.๔ ประธานนักเรียนรายงานผลการดําเนินงานตอครูผูรับผิดชอบ
  ๓.๒ ครูผูรับผิดชอบสรุปผลการประเมิน ตามแบบตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินการมีวินัยในการทําความสะอาดหองเรียน
และบริเวณโรงเรียน

 ๔. ขั้นสรุปและรายงานผล (A)

  ๔.๑ สรุปผลการประเมินทุกสิ้นเดือน/ภาคเรียน/สิ้นปการศึกษา
  ๔.๒ มอบเกียรติบัตร/รางวัล (สิ้นปการศึกษา) ใหแก
   “ผูมีวินัย ในการทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณโรงเรียน 
ระดับดีเยี่ยม”

สื่ออุปกรณ
 อุปกรณทําความสะอาด (ควรจัดใหเพียงพอ) เชน ไมกวาด ที่ตักผง 
นํ้ายาทําความสะอาด ฯลฯ

การวัดและประเมินผล
 ๑. วิธีการ
  ๑.๑ ตรวจสอบการทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณโรงเรียน
  ๑.๒ ประเมินผลการทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณโรงเรียน
 ๒. เครื่องมือ
  แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินการมีวินัย
ในการทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณโรงเรียน
 ๓. เกณฑการตัดสิน นักเรียนไดคะแนนผานระดับ “ดี” ขึ้นไป
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ชื่อกิจกรรม
 ทิ้งถูกถัง ตั้งใจทิ้ง

สอดคลองกับตัวชี้วัด
 ความสะอาด 

พฤติกรรมบงชี้ 
 แยกและทิ้งขยะใหเปนที่

วัตถุประสงค
 ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจการแยกขยะ
 ๒. เพื่อใหนักเรียนทิ้งขยะไดถูกที่ตามที่โรงเรียนสรางขอตกลง
 ๓. เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
 ๑. โรงเรียนจัดทําคูมือ “ทิ้งถูกถัง ตั้งใจทิ้ง” 
 ๒. ชี้แจง ทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหนักเรียนทุกคนเขาใจ
การแยกขยะของโรงเรียน และขอตกลงในการทิ้งขยะใหเปนที่ เชน
  - เสียงตามสาย
  - หนาเสาธง
  - จัดปายนิเทศ
  - จัดมุมใหความรู ฯลฯ 
  ทั้งนี้ตองทําการประชาสัมพันธเปนระยะๆ หมุนเวียนตามความ
เหมาะสม
 ๓. โรงเรียนรับสมัครกลุมจิตอาสา “ตรวจสะอาด” 
  กลุมจิตอาสาตรวจสะอาดมีหนาที่ดังนี้

  ๑)  ตรวจความสะอาดของโรงเรียนในบริเวณที่กําหนด
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  ๒) ตรวจสอบการทิ้งขยะในบริเวณที่โรงเรียนจัดไว ในดานการทิ้งขยะ 

  ๓) รายงานผลการตรวจสะอาด ใหครูที่ไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับ
มอบหมาย 
 ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมประเมินความสะอาดโดยใชผลจากการรายงาน
ของกลุมจิตอาสา “ตรวจสะอาด”
 ๕. โรงเรียนมอบรางวัลใหกลุมจิตอาสา “ตรวจสะอาด” ตามความ
เหมาะสม เชน เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือคําชมเชยตามความเหมาะสม
 ๖. โรงเรียนนํากิจกรรม ทิ้งถูกถัง ตั้งใจทิ้งเผยแพรประชาสัมพันธ 
เชิญชวนใหชุมชนเขารวมกิจกรรม และชื่นชมผลงานของนักเรียนในโอกาสตางๆ 
เชน งานวิชาการ งานปจฉิมนิเทศ งานประชุมผูปกครอง เปนตน

สื่อที่ใช
 คูมือ “ทิ้งถูกถัง ตั้งใจทิ้ง”

การวัดประเมินผล
 วิธีการ
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียน
 ๒. ผลการประเมินจากกลุมจิตอาสา “ตรวจสะอาด”
 เครื่องมือ
 แบบสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะ

 (ตัวอยาง)
คูมือ “ทิ้งถูกถัง ตั้งใจทิ้ง”

มารูจักถังขยะกัน

สีเขียว ขยะเปยก

สีเหลือง ขยะแหง
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สีแดง ขยะอันตราย

สีนํ้าเงิน ขยะรีไซเคิล

* สีถังขยะมีหลายแบบ โรงเรียนศึกษาตามความเหมาะสม

โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนทุกคนทิ้งขยะลงถังตามสี ดังนี้

สีนํ้าเงิน ขยะรีไซเคิล

สีแดง ขยะอันตราย



คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่126 คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 127

สีเหลือง ขยะแหง

สีเขียว ขยะเปยก

ถาจะทิ้งขยะตอไปนี้ ตองทิ้งลงถังไหน

 กระปองนํ้าผลไม ขวดนํ้า กลองโฟม ถุงพลาสติก เปลือกสม ปากกา 
ดินสอ ถานไฟฉาย กระดาษ

เฉลย

ถานไฟฉาย

เปลือกสม

ถงุพลาสตกิ ดนิสอ กระปองนํา้ผลไม ขวด

กระดาษ
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โรงเรียนมีรางวัลใหดวยนะ
สําหรับนักเรียนที่ทําดี 

สรางโรงเรียนใหสะอาดสดใส 

รูยัง..................

โรงเรียนเรามีกลุมจิตอาสาตรวจสะอาด 

พวกเขาทําอะไรบาง

 ๑. ตรวจความสะอาดของโรงเรียน
 ๒. ตรวจสอบการทิ้งขยะในบริเวณที่โรงเรียนจัดไว 
  การทิ้งถูกถัง ทิ้งลงถัง ฯลฯ 
 ๓. รายงานผลการตรวจสะอาด 

 โรงเรียนมีรางวัลใหดวยนะ
สําหรับนักเรียนที่ทําดี 

สรางโรงเรียนใหสะอาดสดใส

ขยะขยะ

ประเภทของประเภทของ

ขยะขยะ

เรามารูจักขยะ 
 ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งเหลือใชและสิ่งปฏิกูลตางๆ ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยและสัตว รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือ
ที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถาย การดํารงชีวิต และอื่นๆ

แบงออกงายๆ ๔ ประเภท
 ๑. ขยะยอยสลายได : เปนขยะที่เนาเสียงาย เชน เศษผัก ผลไม 
เปลือกผลไม เนื้อสัตว เศษอาหาร เปนตน
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 ๒. ขยะรีไซเคิล : เปนขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนหรือขาย

เพื่อนํากลับไปรีไซเคิลได เชน กระดาษ พลาสติก โลหะ ขวดแกว กลองเครื่องดื่ม 
เปนตน

 ๓. ขยะพิษ หรือขยะอันตราย : เปนขยะที่จําเปนตองแยกทิ้งตางหาก 
เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ กระปอง ยาฆาแมลง เปนตน

 ๔. ขยะทั่วไป : เปนขยะที่ไมสามารถนํามารีไซเคิลได และไมสามารถ
แยกเปนประเภทตางๆ ได เชน กระจกแตก ซองขนม ซองบะหมี่สําเร็จรูป เปนตน

เลือกใชสิ่งของที่ไมเปนขยะ

แยกขยะกอนทิ้ง

ทิ้งขยะลงในถังขยะ

เราจะรักษาโรงเรียนใหสะอาดไดอยางไร
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ตัวอยางกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางใหมีวินัย รูหนาที่ ตามตัวชี้วัด ดานการมีมารยาท

ชื่อกิจกรรม
 “พูดจาดีเปนศักดิ์ศรีของตนเอง”

สอดคลองกับตัวชี้วัด 
 ดานความมีมารยาท

พฤติกรรมบงชี้  
 พูดจาไพเราะ สุภาพออนโยน

วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทการพูดที่ไพเราะ 
สุภาพออนโยน
 ๒. เพื่อใหนักเรียนตระหนักเห็นคุณคาของการพูดจาที่ไพเราะ สุภาพ 
ออนโยนและแสดงออก ทางดานพฤติกรรมในการพูดจาที่ดีตอบุคคลอื่นๆ
 ๓. เพื่อใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนในการมีวินัยการพูดจาที่ไพเราะ
สุภาพ ออนโยนอยางสมํ่าเสมอ เปนกิจนิสัย

วิธีการปฏิบัติกิจกรรม
 ขั้นนํา
 ๑. นําเขาสูบทเรียนกลาวทักทายในยามเชา และรองเพลงสวัสดี...
เพลงทักทาย (เอกสารภาคผนวก ๑)
  - นักเรียนหันหนาเขาหากันรวมรองเพลงทําทาทางประกอบและ
กลาวคําสวัสดีคะ สวัสดีครับ
  - นักเรียนเขาแถวเปนวงกลม สองแถวนักเรียนหันหนาเขาหากัน
กลาวคํา...สวัสดคีะ สวัสดีครับ แลวหมุนเวียนเปนวงกลมจนกลาวครบทุกคน

 ๒. นกัเรยีนกลบัมานัง่ทีโ่ตะ ครแูละนกัเรยีนรวมรองเพลง ครเูดนิทักทาย
ไปทั่วชั้นเรียน...นักเรียนตองพูดตอบครูทุกครั้งเมื่อเพลงจบวา...สวัสดีคะ...
สวัสดีครับ
 ๓. ครูเนนยํ้า การพูดจาที่นักเรียนตองพูดใหมีคําลงทายคะ...ครับหรือ
การเรยีกผูอืน่แตขาดคาํพดูทีต่อทายวา...คะ...ครบั สนทนาถงึปญหาการขาดวนิยั 
ซึง่ในปจจปุนมมีาก โดยเฉพาะเรื่องการพูดจา ไมสภุาพ หยาบคาย ไมออนโยน ตอ
พอแม ผูใหญ คุณครู เพื่อน 
 ๔. ครูฝกใหพูดใหมพรอมกันและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ 
การพูดจาที่สุภาพ ออนโยน ไพเราะถอยคํานํ้าเสียงที่ชวนฟงวาเปนสิ่งที่ทุกคน
ตองการอยากพดูอยากฟงหรอืไม มผีลดอียางไรและการพดูจาไมสภุาพ ไมออนโยน 
ชอบดุดาวาคนอื่นมีผลเสียอยางไร
 ขั้นสอน
 ๕. ครูใหนักเรียนฟงและเรียนรูจากสื่อดังนี้
  ๕.๑ ดูหนังสั้นนิทานชาดก“เรื่องโคนันทวิสาล”
   (ดาวนโหลด Youtube)
   - สรุปรวมกันถึงประเด็นสําคัญของเรื่อง
  ๕.๒ ครูใหนักเรียนดูนิทานประกอบภาพโคนันทวิสาล 
   (ดาวนโหลด Youtube) 
  ๕.๓ อานออกเสียงนิทานเรื่อง โคนันทวิสาลพรอมกัน 
   (เอกสารภาคผนวก ๒)
   (แหลงที่มาของสื่อ http://www.google.com)
  ๕.๓ จากกิจกรรมขอที่ ๕.๑ - ๕.๓ นักเรียนเขียนเปนบทละคร 
เพื่อแสดงบทบาทสมมุติ จากเรื่องโคนันทวิสาล โดยใหทุกคนมีบทบาท หนาที่
ในการจัดกิจกรรมการเลนละครครั้งนี้
   - รวมสรุปตอบคําถามแสดงความคิดเห็นจากการแสดงละคร
บทบาทสมมุติ
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 ๖. แจกใบงานที ่๑ ใหนกัเรยีนสรปุขอคิด/ตอบคาํถามในใบงานทีไ่ดจาก

การเรียนรูเรื่องโคนันทวิสาลเปนรายบุคคลดังนี้ (เอกสารภาคผนวก ๓)
  ๖.๑ สรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง 
  ๖.๒ ไดรับขอคิดที่ดีที่ควรนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน/ประโยชน
ที่ไดจากเรื่องโคนันทวิสาล 

  ๖.๓ นักเรียนคิดวาเราจะพูดจาไพเราะ สุภาพออนโยนกับพอแม 
คุณครู เพื่อนอยางไร ยกตัวอยางประกอบประโยคการพูด 
 ๗. แจกใบงานที่ ๒ ใหนักเรียนหา ถอยคํา สุภาษิต คําพังเพย สํานวน
ที่เกี่ยวกับการพูด และอธิบายความหมาย (ครูยกตัวอยาง) มีรางวัลใหกับนักเรียน
ที่สามารถหาจํานวนคําไดมากเปนอันดับที่ ๑ - ๕ (ตัวอยางภาคผนวก ๔)
 ขั้นสรุป 
 ๘. ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปสาระสําคัญการมีวนิยัของความมีมรรยาท 
“การพูดจาที่ไพเราะ สุภาพออนโยน” ถาผูใดสามารถปฏิบัติไดเปนนิจสมํ่าเสมอ
จนเปนทักษะชีวิตที่เขมแข็งจะเปนที่รักใครและพึงพอใจของคนที่พบเห็นหรือ
พดูจาดวยสงผลใหทาํการสิ่งใดสําเร็จไดงายเปนศักดิศ์รีของตนเอง เปนกัลยาณมิตร
ที่ดีกับทุกคน
 ๙. เฉลยแบบฝกจากการทําใบงานในเรื่องถอยคํา สุภาษิต คําพังเพย 
สํานวนที่เกี่ยวกับการพูดที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติจากแผนภูมิ
 ๑๐. จดักจิกรรมประกวด “นกัเรยีนมารยาทงามวาจาไพเราะ” ประจาํชัน้
เรียนและมอบเกียรติบัตรเงินรางวัลเปนทุนการศึกษาของโรงเรียนในกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

สื่อ/แหลงเรียนรู
 ๑. เพลงสวัสดี...เพลงทักทาย
 ๒. หนังสั้นดาวนโหลด จาก Youtube นิทานชาดก/นิทานประกอบ
ภาพ/เรื่อง“โคนันทวิสาล”
 ๓. ใบงานที่ ๑ สรุปขอคิด/ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน

 ๔. แผนภูมิใบความรู ถอยคํา สุภาษิต คําพังเพย สํานวนที่เกี่ยวกับ
การพูด และความหมาย

 ๕. ใบงานที่ ๒ หาถอยคํา สุภาษิต คําพังเพย สํานวนเกี่ยวกับการพูด

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการตัดสิน

๑. สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนเกี่ยวกับการพูด

๒. สังเกตการแสดง
ละครบทบาทสมมุติ

๓. บันทึกการตอบคําถาม
การแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียน

๔. ตรวจผลงาน 
ตามใบงานที่ ๑

๕. ตรวจผลงาน
ตามใบงานที่ ๒

๖. ประกวดกิจกรรม 
“นักเรียนมารยาทงาม 
วาจาไพเราะ”

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
เกี่ยวกับการพูด

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
การแสดง 

แบบบันทึกการตอบ
คําถามและการแสดง
ความคิดเห็น

แบบบันทึกการตรวจ
ผลงานใบงานที่ ๑

แบบกรอกคะแนน
การตรวจผลงาน
ใบงานที่ ๒

แบบประเมิน
การประกวดกิจกรรม
“นักเรียนมารยาทงาม
วาจาไพเราะ”

นักเรียนผานระดับ 
“๒”ขึ้นไป

นักเรียนผานระดับ 
“๒”ขึ้นไป

นักเรียนผานระดับ 
“๒”ขึ้นไป

แสดงความคิดเห็น
ไดตรงตามประเด็น
ของจุดประสงค

ตอบไดจํานวน ๕ คํา
ขึ้นไปและ
บอกความหมายได
ถูกตองถือวา ผาน

ผานระดับ ๓ 
ทั้ง ๑๐ ขอ
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(ภาคผนวก ๑)
กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนเพลงประกอบทาทาง

เพลง สวัสดี

 สวัสดีแบบไทย แลวก็ไปแบบสากล (จีน/สิงคโปร ฯลฯ)
 สวัสดีทุกทุกคน แบบสากล แลวมาแบบไทย (ซํ้า)

....สวัสดีคะ....สวัสดีครับ

 ทาทางประกอบ นักเรียนลุกยืนเปนวงกลมหันหนาเขาหากันจับมือ
ทักทาย เริ่มรองเพลงทําทาทางประกอบ ตามคําสั่งของเนื้อเพลง สวัสดีแบบไทย 

(สวัสดีคะ/สวัสดีครับ) จะไหว สวัสดีแบบสากลจับมือ/คํานับฯลฯ
 สวสัดทีกุทกุคน (สวสัดคีะ/สวสัดคีรับ) เดนิไปดานหนาเรื่อย ๆ  แบบสากล
แลวมาแบบไทย จับมือ/คํานับและไหว

เพลงทักทายกัน 

เมื่อเจอกันเรา....ยิ้มใหกัน
เมื่อพบกันเรา...............ทักทายกัน
ลา....ลา......ลา ลนั.... ลา ลัน ลา
....สวัสดีคะ....สวัสดีครับ (ซํ้า)

 ทาทางประกอบ นักเรียนลุกยืนเปนวงกลมหันหนาเขาหากันจับมือ
ทักทาย เริ่มรองเพลงทําทาทางประกอบ ตามคําสั่งของเนื้อเพลง เมื่อเจอกัน
เรายิ้มใหกัน จะยิ้ม เมื่อพบกัน ทักทายจับมือ ฯลฯ

ลาลา.....รําหมุนตัวกลับหรือจะโยกยายสายสะโพกก็ได
(สวัสดีคะ/สวัสดีครับ)

(ภาคผนวก ๒ )
นิทานเรื่อง “โคนันทิวิสาล”

นิทานชาดกที่สอดคลองกับเบญจศีลขอที่ ๔ ไมพูดโกหก

 ในชวงหนึ่งแหงกาลเวลา นานแสนนานผานมา มีพราหมณเข็ญใจผูหนึ่ง
ไดรับบริจาคลูกวัว มาจากพระราชา พราหมณผูนั้นรักใครเอ็นดูลูกวัวนั้นเหมือน
เปนบุตรแทๆ ของตน คอยเลี้ยงดู ใหอาหาร ทั้งขาวตม ขาวสวยอยางดีจวบจน
ลกูววันัน้เจริญเตบิโตขึ้นเปนวัวหนุมที่สดใส ราเริง มพีละกําลังมหาศาล พราหมณ 
จึงตั้งชื่อใหแกวัวหนุมวา “โคนันทิวิสาล”
 โคนันทิวิสาลนั้น รูสึกสํานึกในบุญคุณที่พราหมณสูอุตสาหเลี้ยงดูตนมา
ดวยความลําบากยากเข็ญ ใหตนไดสุขสบาย อยางที่มิมีวัวใดจะเทียบได จึงคิด
ที่จะตอบแทนพระคุณ วันหนึ่ง โคนันทิวิสาลจึงกลาวกับพราหมณวา
 “แนะ พอพราหมณ ขอใหพอจงไปหาทานเศรษฐี แลวกลาววา กําลังวัว
ของฉันสามารถทําใหเกวียนรอยเลมที่ผูกตอเนื่องกันเคลื่อนไปไดเถิด”
 เมื่อพราหมณไดยินดังนั้นจึงเดินทางไปบานเศรษฐี เมื่อไปถึงเขาก็กลาว
ขึ้นวา
 “วัวฉันสามารถทําใหเกวียนรอยเลมที่ผูกตอเนื่องกันเคลื่อนไปได ไมมี
ทางที่วัวของผูใดจะมีเรี่ยวแรงมากกวาวัวของฉันแนนอน”
 เศรษฐีไดยินดังนั้นก็ไมเชื่อ จึงขอใหพราหมณแสดงกําลังใหดู พราหมณ
รับคําพรอมกลาววา
 “หากวัวของฉันสามารถทาํไดจรงิดงัทีพ่ดู ทานจงใหทรพัยพนัหนึง่แกฉนั 
แตหากวัวของฉันไมสามารถทําไดดังที่พูด ฉันก็ยินดีจะใหทรัพยพันหนึ่งแก
ทานเอง”
 เมื่อเศรษฐีรับคํา พราหมณจึงทําเกวียนรอยเลมใหเต็มไปดวยของหนัก
มีทราย กรวด หิน เปนตน แลวจึงผูกเกวียนเหลานั้นเขาดวยกันเปนแถวยาว 

จากนั้นจึงอาบนํ้า เจิมของหอม และสวมมาลัยที่คอใหกับโคนันทิวิสาล แลวจึง
เทียมววัเขากบัเกวยีนทัง้รอยเลม สวนตวัพราหมณเอง กน็ัง่ลงบนเกวยีนแลวรองวา
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 “เฮย เจาวัวโกง เอ็งจงลากไปสิ ไอวัวโกง เอ็งจงลากไป”

 ครัน้โคนันทวิสิาลไดยนิ กร็ูสกึเศราเสียใจเปนอยางมาก จงึไมมพีละกําลงั
เพียงพอที่จะลากเกวียนใหเคลื่อนไปไดแมแตกาวเดียว แตพราหมณนั้นก็ยังคง
รองขึ้นอีกวา
 “เฮย เจาวัวโกง เอ็งจงลากไปสิ ไอวัวโกง เอ็งจงลากไป”
 ฝายโคนันทิวิสาลนั้น แมวาจะพยายามลากเกวียนไปใหไดดวยความ
กตัญู หากแตมันก็ไมมีกําลังเพียงพอที่จะลากเกวียนไปไดแมแตสักครึ่งกาว 
เนื่องดวยความโศกเศราเสียใจในคํากลาวของพราหมณ พราหมณผูเปนเจาของ
จึงตองเสียทรัพยพันหนึ่งใหแกเศรษฐีไป
 พราหมณนั้นเมื่อกลับมาถึงยังเรือนของตนก็ไมเปนอันทําสิ่งใด ไดแต
นัง่เศราโศกเสยีใจอยู ครั้นเมือ่โคนนัทวิสิาลมาเหน็เขา จงึเดนิเขาไปใกล แลวถามวา
 “พอพราหมณ นั่นทานนอนหลับอยูหรือ”
 “ฉันพายแพมา ตองเสียทรัพยไปมากมายจักใหนอนหลับลงไดอยางไร
เลา” พราหมณตอบ
 “ขาแตพอพราหมณ ตั้งแตฉันอยูมาในเรือนของทาน ไดเคยทําสิ่งใด
แตกหักบางหรือ”
 “พอเอย ไมเคยมีเลย” พราหมณตอบ
 “ขาแตพอพราหมณ ตั้งแตฉันอยูมาในเรือนของทาน ไดเคยเหยียบยํ่า
ใครๆ บางหรือ”
 “พอเอย ไมเคยมีเลย” พราหมณตอบ
 “เชนนั้น เหตุใดทานจึงรองเรียกฉันผูไมโกงวาโกงเลาคําพูดของทาน
นั่นเองที่เปนสาเหตุ ใหฉันมิอาจลากเกวียนไปไดแมแตกาวหนึ่ง ไปเถิด ทานจง
ไปทาแขงขันกับทานเศรษฐีอีกครั้งดวยทรัพยสองพัน ขอเพียงอยารองเรียกฉัน
ดวยถอยคําวารายเทานั้น”
 เมื่อพราหมณรูดังนั้น จึงไปทาแขงขันกับเศรษฐีอีกครั้งดวยทรัพย
สองพัน เมื่อเศรษฐีรับคําพราหมณจึงทําเกวียนรอยเลมใหเต็มไปดวยของหนัก 
มีทราย กรวด หิน เปนตน แลวจึงผูกเกวียนเหลานั้นเขาดวยกันเปนแถวยาว 

จากนั้นจึงอาบนํ้า เจิมของหอม และ สวมมาลัยที่คอใหกับโคนันทิวิสาล แลวจึง
เทียมวัวเขากับเกวียนทั้งรอยเลม สวนตัวพราหมณเอง ก็นั่งลงบนเกวียนแลว
กลาววา
 “พอจงลากไปเถิด พอมหาจําเริญ พอจงนําไปเถิด พอมหาจําเริญ”
 โคนันทิวิสาลไดฟงคําไพเราะก็มีกําลังใจ ฉุดเกวียนที่ผูกตอเนื่องกันไป
รวดเดียวจนถึงที่หมาย
 เศรษฐีจึงตองจายทรัพยสองพันใหแกพราหมณ ฝายชาวบานอื่นๆ ที่มา
ชมการแขงขันกไ็ดมอบทรัพยใหแกโคนันทวิสิาลเปนอนัมาก และโคนันทวิสิาลก็ได
มอบทรัพยสมบัตนิัน้ใหแกพราหมณทัง้หมด พราหมณนัน้อาศัยโคนันทิวสิาล จงึได
ทรัพยเปนอันมาก และอยูอยางสงบสุขตลอดชีวิต
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 (ภาคผนวก ๓)

 กิจกรรมสรุปขอคิด/ตอบคําถามที่ไดจากการเรียนรู
 เรื่อง โคนันทิวิสาล 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายตอบคําถามดังตอไปนี้

๑. สรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

๒. ขอคิดที่ควรนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

๓. ประโยชนที่ไดจากเรื่องโคนันทิวิสาล
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

๔. นักเรียนคิดวาเราจะพูดจาไพเราะ สุภาพออนโยนกับ พอแม คุณครู 
 เพื่อนอยางไร ยกตัวอยางประกอบประโยคการพูด 
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................



คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่142 คูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่ 143

(ภาคผนวก ๔)
แบบฝกใบงาน

คําชี้แจง ใหนกัเรียนจัดทาํแบบฝกตามใบงานที่กาํหนด โดยใหหา ถอยคํา สภุาษิต 
 คําพังเพย สํานวนที่เกี่ยวกับการพูด และอธิบายความหมายประกอบ
 ตามตารางกําหนดดังนี้ 

 ถอยคํา ความหมาย สํานวนไทย ความหมาย  สุภาษิต ความหมาย  คําพังเพย ความหมาย

       
หมายเหตุ  โรงเรียนสามารถปรับใบงานเปนแบบขวางเพื่อสะดวกในการเขียน

แผนภูมิ
เอกสารประกอบความรู (ตัวอยาง)

เรื่อง ถอยคํา สุภาษิต คําพังเพย สํานวนที่เกี่ยวกับการพูด และความหมาย

จุดประสงค ตระหนัก ใหรูคุณคาของการพูดจาที่สําคัญกับชีวิตประจําวันสิ่งที่ดี/
 ไมดี
 สุภาษิต ความหมาย คําพังเพย ความหมาย

พูดดีเปนศรีแกตัว

ปนนํ้าเปนตัว

ยุใหรําตําใหรั่ว

กําฟูนักปราชญ

เหมือนดาบสองคม

กําฟูคนโงงม
เหมือนลมปด
ยอดไม 
 

พูดดี คิดดี ทําดี
ไดดี

พูดจาดีจะทําใหชีวิต
เจริญรุงเรืองและ

ประสบความโชคดี

พูด สรางเรื่องเท็จ

ใหเห็นเปนจริงเปนจัง
ขึ้นมา

ใชคําพูดยุยงสงเสริม
ใหผูอื่นผิดใจหรือ
พูดใหผูอื่นเขาใจผิด

คนฉลาดสามารถใช
คําพูดเปนอาวุธได  
สวนคนโงพูดแลว
ก็แลวไป เหมือนลม
พัดผานยอดไม  ไมมี
ความหมายอะไร

คนที่พดูจาดีไมใหราย
ใคร คิดแตสิ่งที่ดี
มองดานบวก

ปฏิบัติตนดีจะได
สิ่งที่ดีตอบสนอง

นํ้ารอนปลาเปน

นํ้าเย็นปลาตาย

มือถือสาก
ปากถือศีล

ปากปราศรัย
นํ้าใจเชือดคอ
ปากไมตรงกับใจ 
ปากวาตาขยิบ 
ปากหวาน
กนเปรี้ยว

อูหื้อเปนฮัก
ยากนักจักหวัง  
อูหื้อเปนจัง

กําเดียวก็ได  

คําพูดตรงไปตรงมา
ฟงไมไพเราะ เปน

การเตือนใหระวัง

ไมเปนพิษเปนภัย

คําพูดออนหวาน

ทําใหตายใจ

พูดดีแตจิตใจไมดี
ไมจริงใจ

ใหระมัดระวังคนที่
ปากพูดอยางหนึ่ง
แตใจอาจคิด
อีกอยางหนึ่ง

พูดใหคนรักเปน
เรื่องยาก  แตพูด
ใหคนเกลียดนั้นงาย
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 ถอยคํา ความหมาย สํานวน ความหมาย ถอยคํา ความหมาย สํานวน ความหมาย

มวน

ปากโปง

พิเราะ

ปากปลารา

ปากมาก

ปากสวาง

ปากหนัก

นํ้าทวมปาก

ปากเบา

ปากจัด

ปากหวาน

เย็นหู

ลิ้นทอง

วัคคุวัท

คําสรอย

สละสลวย

หยดยอย

ภาษาอีสานถาเปน

การพูด พูดไดดี 

ไพเราะ นาฟง

ชอบพูดเปดเผยสิ่ง

ที่ไมสมควรออกมา

พูดไพเราะ พูดเพราะ

ชอบพูดหรือดา

ดวยคําหยาบคาย

พูดมาก ซํ้าๆซากๆ

ชอบพูดเปดเผย

เรื่องของผูอื่น

ไมใครพูดขอรอง

ตอใครๆ ไมใคร

ทักทายใคร

พูดไมออกเพราะ

เกรงจะมีภัยแกตน

หรือผูอื่น

ไมคอยพูด 

ไมชอบฟอง

พูดกาวราว 

ชอบดาวาคนอื่น

พูดจาไพเราะ

พูดจาไพเราะ นุมนวล

ฟงแลวรื่นหู

พูดจาคลองแคลว

ไพเราะ นาฟง

ผูกลาวไพเราะ

คําพูดที่มีวลีลงทาย

เพื่อความไพเราะ 

บทกลอน

การเรียบเรียง

เนื้อถอยความสํานวน

กลมกลืน ไพเราะ

รื่นหู หรือบทความ

ที่มีสํานวนสละสลวย

ไพเราะจับใจ สํานวน

หยดยอยสําเนียง

ไพเราะ

ปากปราศรัย

นํ้าใจเชือดคอ

ปากวาตาขยิบ

ปากวามือถึง

ปากหวาน

กนเปรี้ยว

ปากหอยปากปู

ฆองปากแตก

หมายถึงปากโปง

ปลาหมอ

ตายเพราะปาก

พรางัดปาก

ไมออก

ละเลงขนมเบื้อง

ดวยปาก

อาปาก

ก็เห็นลิ้นไก

มธุรสวาจา

เสียงออน

เสียงหวาน

ปากเปนเอก

เลขเปนโท

ปากเปยก

ปากแฉะ

ปากไมสิ้น

กลิ่นนํ้านม

ปากคนยาวกวา

ปากกา

ปากฉีกถึงใบหู

ปากตําแย

พูดดีแตใจคิดราย

พูดอยางหนึ่ง 

แตทําอีกอยางหนึ่ง

พอพูดก็ทําเลย

พูดจาออนหวาน

แตไมจริงใจ

ชอบนินทาเเมจะเปน

เรื่องเล็กนอย

เก็บความลับไมอยู, 

ชอบนําความลับ

ของผูอื่น

ไปโพนทะนา

คนที่พูดพลอย

จนไดรับอันตราย

นิ่ง, ไมคอยพูด, 

ไมชางพูด

ละเลงขนมเบื้อง

ดวยปาก

รูเทาทันคําพูด

ที่พูดออกมา

พูดจาไพเราะ

นํ้าเสียงที่ไพเราะ

การพูดจาสําคัญ

กวาวิชาหนังสือ

กลาวตักเตือน

ซํ้าแลวซํ้าเลาก็ยัง

ไมไดผลตามที่

มุงหมาย

ยังเปนเด็ก

คนสามารถแพรขาว

ไดเร็วกวากา

พูดเยอะมาก 

พูดจนเบื่อ 

พดูซํ้าแลวซํ้าอีก

ปากอยูไมสุข 

ชอบพูด ชอบฟอง
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ชื่อกิจกรรม
 คุณไดสิทธินั้นเดี๋ยวนี้

สอดคลองกับตัวชี้วัด
 การมีมารยาท

พฤติกรรมบงชี้
 ยกมือถาม - ตอบ

วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูและมีมารยาท ในการยกมือถาม - ตอบ
 ๒. เพื่อฝกใหนักเรียนยกมือถาม-ตอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ๑. ใหนักเรียนชม Youtube/วีดิทัศนการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
และใหสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมประชุมตามประเด็นในขอ ๒.๑ - ๒.๕
 ๒. อภิปรายรวมกัน ตามประเด็นในใบงานตอไปนี้
  ๒.๑ บรรยากาศการประชุม เปนอยางไร
  ๒.๒ การปฏิบัติหนาที่ของประธานในที่ประชุม
  ๒.๓ การปฏิบัติหนาที่ของผูเขารวมประชุม
  ๒.๔ มารยาทการประชุมเปนอยางไร
  ๒.๕ มารยาทในการยกมือถาม - ตอบ
 ๓. ครูสรุปการอภิปรายโดยใชเอกสารใบความรูเรื่อง มารยาทในการ
ประชุม แนวปฏิบัติในการยกมือ และการยกมือถาม ตอบ แสดงถึงการมีมารยาท
และวินัย
 ๔. สรางขอตกลงรวมกัน เชน ในการเรียน การปฏิบัติกิจกรรม นักเรียน
จะไดสิทธิในการถาม - ตอบ นักเรียนตองยกมือกอนและจะไมไดรับอนุญาตให

ถาม - ตอบ ถาไมยกมือฯลฯ

 ๕. ใหนักเรียนปฏิบัติตามขอตกลง และติดตามประเมินผลทุกสัปดาห 
โดยครูประจําชั้นและครูผูสอน
 ๖. ยกยองชมเชยผูที่ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอเปนกิจนิสัยโดยมอบ
เกียรติคุณบัตร เมื่อสิ้นปการศึกษา

สื่อที่ใช/นวัตกรรม
 ๑. Youtube/วดีทิศัน การประชมุสภาผูแทนราษฎร หรอืการประชมุใน
องคคณะตางๆ
  - การประชุมสภาผูแทนราษฎร - Youtube
  - การประชุมสภาผูแทนราษฎรชุดที่ ๒๔ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัย
สามัญทั่วไป) - Youtube
 ๒. ใบงาน ประเด็นการอภิปราย ๕ ประเด็น
 ๓. ใบความรู เรื่อง มารยาทการประชุม 

การวัดและประเมินผล
 วิธีการ
 สังเกตพฤติกรรมการยกมือถาม - ตอบ
 เครื่องมือ
 แบบสังเกตพฤติกรรมการยกมือถาม - ตอบ
 เกณฑการตัดสิน 
 นักเรียนไดคะแนนผานระดับ “ดี” ขึ้นไป

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
 สามารถจัดบทบาทสมมุตกิารประชุมสภานักเรียน ฯลฯ ประกอบการสอน
เพิ่มเติมจากการชม Youtube ได
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แบบสังเกตพฤติกรรมการยกมือถาม - ตอบ 

 ชั้น  อนุบาลปที่.................จํานวนนักเรียน...............คน
   ประถมศึกษาปที่........จํานวนนักเรียน...............คน
   มัธยมศึกษาปที่..........จํานวนนักเรียน...............คน

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่นักเรียนปฏิบัติ

 ที่ ชื่อ - สกุล พฤติกรรมการยกมือถาม - ตอบ

 ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัตินอยครั้ง
 (๓) (๒) (๑)

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
    
 สรุป ...........(คน) .............(คน) ............(คน)

 ลงชื่อ...................................ผูประเมิน
 ครูประจําชั้น/ครูผูสอน

ใบงาน
ประเด็นการอภิปราย

๑. คําชี้แจง
 ๑.๑ นักเรียนแบงกลุม กลุมละเทาๆ กัน จํานวน ๕ กลุม
 ๑.๒ แตละกลุมเลือกประธาน และเลขานุการ
 ๑.๓ แตละกลุมสงตัวแทนมาจับสลากประเด็นการอภิปรายกลุม
  กลุมละ ๑ ประเด็น
 ๑.๔ ใชเวลาในการอภิปราย ๑๐ นาที
 ๑.๕ แตละกลุมสงตวัแทนนําเสนอผลการอภิปรายตามประเด็นทีไ่ดรบั
  กลุมละ ๓ - ๕ นาที
 ๑.๖ กลุมทีไ่มไดรายงานตองชวยเติมเต็มผลการอภิปรายของกลุมอืน่
  ใหสมบูรณ
๒. ประเด็นการอภิปราย
  ๒.๑ บรรยากาศการประชุม เปนอยางไร
  ๒.๒ การปฏิบัติหนาที่ของประธานในที่ประชุม
  ๒.๓ การปฏิบัติหนาที่ของผูเขารวมประชุม
  ๒.๔ มารยาทการประชุมเปนอยางไร
  ๒.๕ มารยาทในการยกมือถาม - ตอบ
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ใบความรู 
เรื่องมารยาทในการประชุม

 มารยาทในการประชุมทุกๆ เรื่องผูเขารวมประชุมควรมีมารยาท
เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
 ๑. ตรงตอเวลา
 ๒. ศึกษาหัวขอการประชุมเตรียมรายละเอียดเพื่อการประชุม
 ๓. พฤติกรรมที่แสดงออกตองสุภาพ
 ๔. ใหเกียรติประธานในที่ประชุม
 ๕. ตองขออนุญาตพูดโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะเสมอ
 ๖. พยายามหลีกเลี่ยงการพูดตําหนิ
 ๗. หากประสงคจะคัดคานใหถือหลักวาไมใหผูอื่นไดรับความ
อับอาย
 ๘. หากที่ประชุมมีมติอยางใดอยางหนึ่งตองใหเกียรติที่ประชุม
และปฏิบัติตาม
 ๙. ไมนาํรายละเอียดการอภิปรายซึ่งเปนการพิจารณาจากทีป่ระชุม
ไปแสดงภายนอกในลักษณะไมเห็นดวย
 ๑๐. ถาที่ประชุมมีมติเปนอยางใด โดยมารยาทแลวตองยอมรับ
ตามนั้น
 ๑๑. พูดหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชวยใหที่ประชุมหาทางออก
และชวยใหไดมติตามวัตถุประสงค
 ๑๒. รกัษาความลบัของทีป่ระชมุและสิง่ที่พจิารณากนัในทีป่ระชมุ

ชื่อกิจกรรม
 โทรศัพทของเราใชอยางไรใหมีมารยาท

สอดคลองกับตัวชี้วัด
 ดานการมีมารยาท

พฤติกรรมบงชี้ 
 ไมใชเครื่องมือสื่อสารขณะที่ครูสอน

วัตถุประสงค 
 ๑. เพือ่สรางความตระหนักดานการมีมารยาทในการใชเครื่องมือสือ่สาร
 ๒. เพือ่ใหนกัเรยีนปฏบิตัตินดานการมมีารยาทเกีย่วกบัการใชเครือ่งมอื

สื่อสาร

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
 ขั้นสรางความตระหนัก
 ๑. ครูเลากรณีตวัอยางเรื่อง “เด็กหญิงกระตายผูนาสงสาร” ใหนกัเรียนฟง 
ประมาณ ๑ - ๒ เที่ยว (หรือมากกวา ตามความเหมาะสม)
 ขั้นทบทวนความเขาใจใสจิตสํานึก
 ๒. เมื่อครูเลาจบแลว ครู ใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องราวทั้งหมดเพื่อ
ทบทวน
 ๓. หาอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมุติ กรณีตัวอยางเรื่อง “เด็กหญิง
กระตายผูนาสงสาร” และจดัเวลาใหนกัเรยีนรวมกนัแสดงบทบาทสมมตุใิหเพือ่นๆ
ไดรับชม
 ๔. ใหนักเรียนรวมกันแสดงบทบาทสมมุติตามกรณีตัวอยางเรื่อง 
“เด็กหญิงกระตายผูนาสงสาร”
 ขั้นสรางทางเลือก

 ๕. เมื่อการแสดงบทบาทสมมุติจบ แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 
ไมเกิน ๔ คน
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 ๖. ครูเตรียมคําถามใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันตอบ จํานวน ๓ ขอ 

ดังนี้
  (๑) เหตุการณของเด็กหญิงกระตายมีอะไรบาง 
  (๒) การกระทําของเด็กหญิงกระตายสงผลเสียแกตนเอง และผูอื่น
อยางไร 
  (๓) ถานักเรียนเปนเด็กหญิงกระตายนักเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
อยางไรบางใหนกัเรียนเขียนเปนวธิกีารปฏิบตัทิีด่ ีและถูกตอง ไมนอยกวา ๒ วธิ ีเชน 
ไมพกพาโทรศัพทมาโรงเรียน ไมใชโทรศัพทขณะที่ครูสอน ฯลฯ  
 ๗. นักเรียนทุกกลุมเขียนคําตอบลงในกระดาษแผนใหญ สงตัวแทน
ไปนําเสนอหนาชั้นเรียน
 ขั้นเลือกวิธีการที่เหมาะสมสูการปฏิบัติ
 ๘. ครตูดักระดาษสีเปนรปูหัวใจขนาดใหญประมาณ ๔-๕ นิว้ ใหทกุกลุม 
กลุมละ ๒ แผนนักเรียนแตละกลุมเขียนคําวา “นักเรียนขอสัญญาวาจะ................
 ๙. ใหนักเรียนทุกกลุมเลือกแนวทางแกปญหาใหเด็กหญิงกระตาย 
กลุมละ ๒ ขอ นําขอความที่เลือกมาเขียนในกระดาษรูปหัวใจ แผนละ ๑ ขอความ 
โดยเขียนตอจากขอความ “นักเรียนขอสัญญาวาจะ........ ”
 ๑๐. ใหนกัเรยีนทกุคนอานขอความทีก่ลุมเลอืกพรอมกนัทีละกลุม ดงัๆ 
ใหเพื่อนๆ ไดยิน แลวนํากระดาษรูปหัวใจไปติดไวที่มุมขอตกลงในหองเรียน และ
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติของทุกคนตลอดไป
 ขั้นสรุปองคความรูสูการปฏิบัติที่ถูกตองในชีวิตประจําวัน
 ครูสรุปพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจากกรณีตัวอยาง นําความคิดเห็นของ
นักเรียนในชั้นสรางทางเลือกมาเปนแนวคิดในการใชโทรศัพทใหถูกตองตาม
กาลเทศะ และมีประโยชน พรอมทั้งแนะนํานักเรียนใหมีมารยาทในการใช
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 ขั้นติดตามและประเมินผล
 ๑๑. ครู และนักเรียนรวมกันสังเกตพฤติกรรมการใชโทรศัพท
ในเวลาเรียนของทุกคน 

 ๑๒. ครูจัดทํากลองรองเรียน ใหนักเรียนรองเรียนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ของเพื่อนรวมหองเพื่อนํามาเปนขอมูลในการติดตามขอมูลจริงของนักเรียน
เปนรายบุคคลตอไป
 ๑๓. ครู สรุปผลการประเมินนักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมจริงของ
นักเรียนเปนรายบุคคล และนําไปเปนขอมูลสวนหนึ่งในการบันทึกผลความมีวินัย
ระดับหองเรียน

สื่อ และอุปกรณ การเรียนการสอน
 ๑. กรณีตัวอยาง เรื่อง “เด็กหญิงกระตายผูนาสงสาร”
 ๒. กระดาษปรูฟ เทาจํานวน กลุมนักเรียนหรือจะใชกระดาษอยางอื่น
ก็ไดตามความเหมาะสม
 ๓. กระดาษชารตสี ตัดเปนรูปหัวใจ ขนาด ๔ - ๕ นิ้ว กลุมละ ๒ แผน
 ๔. ปากกาเคมี เทาจํานวนกลุมนักเรียน กลุมละ ๒ - ๓ สี

การวัดและประเมินผล
 วิธีการ
 ๑. ครู สังเกตพฤติกรรมการใชโทรศัพทของนักเรียนเปนรายคน และ
สืบเสาะหาขอมูลจริงตามขอรองเรียนของนักเรียนเปนรายคนตามความเปนจริง
 ๒. นกัเรียนมีสวนรวมในการประเมินโดยเขียนรองเรียนใสกลองรองเรียน
ประจําหองเรียน 
 ๓. ครูบันทึกความถี่ของการละเมิดขอตกลงในหองเรียนในสวนของ
มารยาทในการใชโทรศัพทในหองเรียนและในเวลาเรียนของนักเรียนเปนรายคน
จากขอมูลจริงของการสังเกต และขอมูลจริงจากการรองเรียน
 ๔. บันทึกผลการประเมินนักเรียนเปนรายคน 
 เครื่องมือ
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการใชโทรศัพทของนักเรียน
 ๒. แบบเขียนขอรองเรียน
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 ๓. แบบบันทึกความถี่ของการละเมิดขอตกลงในหองเรียน

 ๔. แบบบันทึกผลการประเมินนักเรียนเปนรายคน
 เกณฑการตัดสิน
 นักเรียนผานการประเมิน ระดับ ๒ ขึ้นไป
 เกณฑการใหคะแนน
 ไมละเมิดขอตกลงในการใชโทรศัพทในหองเรียน หรือในเวลาเรียน
ไดระดับ ๓ 
 ละเมิดขอตกลงในการใชโทรศัพทในหองเรียน หรือในเวลาเรียน ๑ - ๒ ครั้ง 
ไดระดับ ๒ 
 ละเมิดขอตกลงในการใชโทรศัพทในหองเรียน หรือในเวลาเรียน ๓ - ๔ ครั้ง 
ไดระดับ ๑
 ละเมดิขอตกลงในการใชโทรศพัทในหองเรยีน หรอืในเวลาเรยีนมากกวา 
๔ ครั้ง ไดระดับ ๐

กรณีตัวอยางดานความมีมารยาท 
เด็กหญิงกระตายผูนาสงสาร

 เด็กหญิงกระตายเปนลูกของขาราชการมีฐานะปานกลาง กําลังเรียนอยู
ชัน้มธัยมศึกษาปที ่๓ เธอเปนเด็กที่ตัง้ใจเรียนหนังสือมผีลการเรียนดีมาโดยตลอด 
ผลการสอบของเด็กหญิงกระตายจะอยูลําดับตนๆอยูเสมอ ดวยความเปนคนเกง
ในสายตาเพื่อนๆ และมีความเชื่อมัน่ในตนเองสูงเธอจึงเปนผูนาํในการทํากจิกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน
 วันหนึ่ง เมื่อกระตายอายุได ๑๒ ขวบ กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่๑ กระตายเหน็เพือ่นรุนพี่ขางบานมี โทรศัพทรุนใหมใชซึง่สามารถทํากิจกรรม
ทางอินเทอรเน็ตไดหลายอยาง เธออยากไดจึงรบเราพอแมหลายครั้งใหซื้อ
ใหเธอดวย

เด็กหญิงกระตาย “แมจา หนูอยากได โทรศัพท โทรศัพทไอโฟน รุนนั้น
 คะ”
แม กลาววา “แตราคามันสูงมากเลยนะ สองหมื่นกวาบาท 
 แพงเกินไป”
เด็กหญิงกระตาย “แตโทรศัพทรุนนี้มีประโยชนหลายอยางนะคะแม 
 เลนเฟส เลนไลน ก็ได”
แม กลาววา “นั่นแหละ การทําอะไรๆ ไดหลายอยางนั่นแหละ
 ที่อาจจะทําใหหนูเสียเวลา เสียประโยชน”
เด็กหญิงกระตาย “โธ แมคดิมากไปเอง หนไูมทาํอะไรใหเสียหายหรอกคะ 
 แมไมตองกลัว ”

 กระตายรบเราใหแมซื้อโทรศัพทใหหลายครั้งหลายคราจนแมใจออน 
จึงจําใจตองซื้อโทรศัพทรุนที่เธอตองการ ใหเธอ ๑ เครื่อง เธอพกโทรศัพท
ไปโรงเรียนทุกวัน
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เด็กหญิงหนอย “นี่กระตาย เธออยาใชโทรศัพทในเวลาเรียนไดไหม 
 เสียงโทรศัพทของเธอรบกวนคนอื่น”
กระตาย “นีม่นัสทิธสิวนตัวของฉัน คนอืน่ไมเกี่ยวและฉนัก็ปดเสยีง
 แลวดวย ไมเห็นนารําคาญตรงไหน”
เด็กหญิงหนอย “แตขอตกลงของหองเราหามใชโทรศัพทในหองเรียน
 ดวยนะ”
กระตาย “นีม่นัสทิธสิวนตวัของฉนั คนอืน่ไมเกี่ยวฉนัจะใชโทรศพัท 
 ใครจะทําไม”

 ตอมา นิสัย และพฤติกรรมของกระตายเปลี่ยนไป
 ๑. เธอไมทําตามระเบียบขอตกลงของหองเรียน และโรงเรียน
 ๒. สัญญาณโทรศัพทของเธอ เปนที่รําคาญของเพื่อนรวมหอง เมื่อครู
ตักเตือน เธอก็ปดสัญญาณเสียง แตแอบเลนเฟส เลนไลน ในขณะที่ครูสอนทุกวัน
 ๓. เธอไมสามารถตอบคาํถามของครูไดเนื่องจาก ไมไดฟงในสิง่ทีค่รสูอน 
เพราะมัวแตเลนเฟสเลนไลนในขณะที่ครูสอน ทําใหผลการเรียนตกตํ่า อยาง
นาประหลาดใจ
 ๔. เพื่อนๆ ไมยอมรับในความสามารถของเธออีกตอไปเธอมีความคิด
วา หองเรียนไมนาอยู เพื่อนไมนาคบ เธอจึงขาดเรียนบอย และในที่สุดเธอหายไป
จากหองเรียนในตนเทอมที่ ๒ ของการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยไมมีใคร
ทราบวาเธอหายไปไหน
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คณะทํางาน
จัดทําคูมือการสรางคนใหมีวินัย รูหนาที่

ที่ปรึกษา
 ๑. นายการุณ สกุลประดิษฐ 

  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒. นายบุญรักษ ยอดเพชร 

  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๓. นายพิธาน พื้นทอง 

  ที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๔. นายชวลิต โพธิ์นคร  

  ผูเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
 ๑. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ ขาราชการบํานาญ

 ๒. นายมณเฑียร มวงศรีศักดิ์ ขาราชการบํานาญ

 ๓. นางจิณทจุฑา ชูโตศรี นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๓๙

 ๔. นายณัฐพล คุมวงศ นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

 ๕. นางลาวัณย ตรีเนตร ผอ.กลุมนิเทศฯ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

 ๖. นางกันธภัสสร พรรณศุขศร ี ศึกษานิเทศก สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

 ๗. นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท ศึกษานิเทศก สพป.กรุงเทพมหานคร

 ๘. นายธนบดีพิพัฒน ดํานิล ศึกษานิเทศก สพป.นครสวรรค เขต ๓

 ๙. นางรวิสา สมานรักษ ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๒

 ๑๐. นายทองคูณ หนองพราว ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๒

 ๑๑. นายพีระวัฒน เศวตพัชร ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๒

 ๑๒. นางนปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก สพป.ปตตานี เขต ๒

 ๑๓. นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก สพป.ปตตานี เขต ๒

 ๑๔. นายจีรศักดิ์ รสลือชา  ศึกษานิเทศก สพป.สุโขทัย เขต ๒

 ๑๕. นางธนพรรณ รอดกําเหนิด ศึกษานิเทศก สพป.พิจิตร เขต ๑

 ๑๖. นางณัฐพร พวงเฟอง ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต ๓

 ๑๗. นางอุรัย พรรณพุมพฤกษ  ศึกษานิเทศก สพป.ชัยนาท

 ๑๘. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ ผอ.ร.ร.บานทาอุเทน สพป.นครพนม เขต ๒

 ๑๙. นางสําอางค มั่งคั่ง ผอ.ร.ร.บานเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) 

     สพป.ชลบุรี เขต ๒

 ๒๐. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ ผอ. ร.ร.บานเขวาทุง สพป.มหาสารคาม 

     เขต ๒

 ๒๑. นางนิรมล บัวเนียม ผอ. ร.ร.วัดเจามูล สพป.กรุงเทพมหานคร

 ๒๒. นายเสวก บุญประสพ ผอ. ร.ร.ดงซอมพิทยาคม สพป.ตาก เขต ๑

 ๒๓. นายทวีวัฒน เชื้อนาค ผอ.ร.ร.ชมุชนวดัจนัทนกะพอ สพป.ปทมุธาน ี

     เขต ๑

 ๒๔. นายณรงค โสภา ผอ.ร.ร.วัดศรีสาคร สพป.สิงหบุรี

 ๒๕. นายสาโรช สัมฤทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดใหมนครบาล

     (นอย ไววนชิกลุสงเคราะห) สพป.ราชบรุ ีเขต ๑

 ๒๖. นายสามารถ กองโชค  ผอ.ร.ร.วัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา 

     เขต ๑

 ๒๗. นางจุฑามาศ รอดภัย  ผอ.รร.วัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

     สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

 ๒๘. นายฐาปณัฐ อุดมศรี ครู ร.ร.ตาคลีประชาสรรค สพม. เขต ๔๒

 ๒๙. นางสาวณัฐทยา นวไตรลาภ ครู ร.ร.บางคลาพิทยาคม สพม. เขต ๖
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คณะทํางานสวนกลาง
 ๑. นายธัญญา เรืองแกว รอง ผอ.สวก.

 ๒. นายภูธร จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง ผอ.กลุมบริหารทั่วไป สนก.

 ๓. นายพนัส บุญวัฒนสุนทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สกก.

 ๔. นางกชพร นวลสุวรรณ นกัจดัการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ สกบ.

 ๕. นางนวลจันทร ปกปอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สมป.

 ๖. นางจันทรา สนธิสอาด นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สศศ.

 ๗. นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพก.จชต.

 ๘. นายวรศักดิ์ วัชรกําธร ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ศนฐ.

 ๙. นายจักรพงษ วงคอาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนก.

 ๑๐. นายดนัย หอมพนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สวก.

 ๑๑. นายวชิระ ชัยสุนทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สวก.

 ๑๒. นายอรุณ กุบแกว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กพร.

 ๑๓. นายชัยสิทธ วิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนก.

 ๑๔. นางสาวณัฐรดา เนตรสวาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนก.

 ๑๕. นางสุจิตรา พิชัย เจาพนักงานธุรการ สนก.

 ๑๖. นางสาวศรัญญา โชติ พนักงานบันทึกขอมูล สนก.

 ๑๗. นายบุญชวย เสมศักดิ์ พนักงานธุรการ สนก.

 ๑๘. นางเนตรทราย แสงธูป พนักงานธุรการ สนก.

 ๑๙. นางสาวมณธิกา จิตสอาด เจาหนาที่บริหารทั่วไป สนก.

 ๒๐. นายสหัสพล ษรบัณฑิต เจาหนาที่บริหารทั่วไป สนก.

 ๒๑. นางสาวนันทพร สุทนต เจาหนาที่ธุรการ สมป.
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