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ค ำน ำ 

 เอกสาร “คู่มือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรี ยนในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เป็นผลจากการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่ค้นพบคือความมีวินัยของผู้เรียน จากการศึกษาวิจัย

พบข้อมูลยืนยันว่าการตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การควบคุมตนเอง  

การท างานเป็นขั้นตอน และการเคารพตนเองและผู้อ่ืนของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาต่อยอด

ไปในทิศทางต่างๆได้อย่างมีศักยภาพ ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาเพ่ือค้นหากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย

นักเรียน ให้ครูผู้สอนน าเรื่องการสร้างวินัยไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เกิด

พฤติกรรมที่ยั่งยืนในตัวผู้เรียน เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่

กล่าวข้างต้นเป็นภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพรอบด้าน รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนคือการจัดการเรียนรู้ ซ่ึง

ในเอกสาร เล่มนี้ได้น าองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท ารายละเอียดโดย

น าเสนอกระบวนการ และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน เพ่ือให้สะดวกในการน ารูปแบบ

ดังกล่าวไปใช้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในสถานศึกษานั้นเป็นการด าเนินการเป็นองค์รวมทุกฝ่าย

ต้องรวมประสานโดยมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างเยาวชนของเราให้มีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือส่งเสริมวินัยนักเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาเพ่ือช่วยให้เส้นทางการพัฒนาผู้เรียนมีกรอบ และทิศ

ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

 คาดหวังว่าเอกสาร “คู่มือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน

เรียนได้ตามความคาดหวังเพ่ือคุณภาพของบุคลากรในชาติของเราต่อไป 

 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

 

 



 
 

สำรบัญ 

ค าน า 
ความน า 
รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน       
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

 กิจกรรมตรงต่อเวลา 
 กิจกรรม เวลามีคุณค่า 
 กิจกรรม  ตรงเวลาดีต่อใจ 
 กิจกรรม  ค้นพบตัวเอง 
กิจกรรมปฏิบัติตนตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
 กิจกรรม  กฎของโรงเรียน เพียรใส่ใจ 
 กิจกรรม  เดินทางปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
 กิจกรรม  วัยทีนวัยใส แต่งกายถูกระเบียบ 
 กิจกรรม  ระเบียบแถวแจ๋วจริง 
 กิจกรรม  ป๋องแป้งกลับใจ 
กิจกรรมควบคุมตนเอง 
 กิจกรรม  ควบคุมตนเองได้ ไม่ท าลายกฎระเบียบ 
 กิจกรรม  จิตส าราญงานส าเร็จ 
 กิจกรรม  ตัวฉันเป็นของฉัน 
 กิจกรรม  เศรษฐีน้อยตามรอยพ่อ  
กิจกรรมการท างานเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ 
 กิจกรรม  ท างานเป็นขั้นตอนสอนคุณธรรม 
 กิจกรรม  ท างานให้ประสบความส าเร็จ 
 กิจกรรม  การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมการเคารพซึ่งกันและกัน 
 กิจกรรม  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 กิจกรรม  ยิ้มทุกทีสวัสดีทุกครั้ง 
 กิจกรรม  เพื่อนที่เคารพ 
การวัดและประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้วินัยในโรงเรียน 

 บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก 



 
 

1 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 

 ควำมน ำ 

        รูปแบบกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

 รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเป้าหมาย นิยาม และขอบข่ายในการด าเนินการดังนี้ 

เป้ำหมำย 

 ผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีวินัยในด้านการตรงต่อเวลา การท างานเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ การเคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติ 
ตนตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และการควบคุมตนเอง  

นิยำม 

 1. วินัยนักเรียน หมายถึง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสังคม ใช้เป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติและใช้ควบคุมความประพฤติของตนเพ่ือให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุข พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีวินัย ซึ่งแบ่งพฤติกรรมที่แสดงออกเป็น 5 องค์ประกอบดังนี้ 
 2. การตรงต่อเวลา หมายถึง การแสดงพฤติกรรมตามก าหนดเวลา ส าหรับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น เข้าห้องเรียนตามก าหนดเวลา รีบมาเข้าแถวเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ มาตรงเวลาในการนัดหมาย ท างาน
เสร็จทันเวลา เป็นต้น 
 3. การท างานเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ หมายถึงพฤติกรรมในการท างานที่มีวางแผนการท างาน มี 
การเตรียมการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนและมีระบบ ประเมินการท างานน าข้อบกพร่องมาแก้ไข 
 4. การเคารพซึ่งกันและกัน หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกท่ีรู้จักเกรงใจผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน ยอมรับ 
ความคิดเห็นของผู้อืน่ 
 5. การปฏิบัติตนตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเป็นไปตามข้อบังคับ  
กฎ ระเบียบ เช่นแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามกฎจราจร ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับท่ีก าหนด 
 6. การควบคุมตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกโดยใช้เหตุผลควบคุมตนเอง ไม่โกรธง่าย  
มีอารมณ์ม่ันคงไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่ถือตนเป็นใหญ่ รู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

ขอบข่ำยในกำรด ำเนินกำร 

 รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด าเนินการใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



 
 

2 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

        กรอบแนวคิด 
 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

รูปแบบกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบส ำคัญ  4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. หลักกำรของรูปแบบ 
เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านวินัยโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ วิถีชีวิต เลือกประพฤติปฏิบัติสร้างคุณลักษณะที่ดี ประเมินผู้เรียนผ่านการแสดงออกใน
สถานการณ์ต่างๆเพ่ือปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสังคม ใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติและใช้ควบคุมความประพฤติของตนเพ่ือให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุข ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ ยอมรับและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด 
  2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการรู้จักควบคุมตนเองใช้เหตุผลควบคุมตนเอง  
ไม่โกรธง่าย มีอารมณ์ม่ันคงไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่ถือตนเป็นใหญ่ รู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
  2.4 เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีพฤติกรรมการท างานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ วางแผน 
การท างาน มีการเตรียมการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนและมีระบบ ประเมินการท างานน าข้อบกพร่องมาแก้ไข 
  2.5 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการเคารพซึ่งกันและกัน รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 3. กระบวนกำรเรียนรู้ 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการส่งเสริมวินัยนักเรียน ได้จัดขั้นการเรียนรู้ไว้ประกอบด้วย 6 ขั้น ดังนี้   
 ขั้นที่ 1 ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการน าเข้าสู่พฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนสนใจ 
โดยการศึกษาจากประสบการณ์ เรื่องจริง ข่าวเหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม ชีวิตประจ าวัน 

ขั้นที่ 2 รับรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์  เมื่อผู้เรียนศึกษาเรื่องราวจากประสบการณ์ เรื่องจริง  
ข่าวเหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม ชีวิตประจ าวัน แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การรับรู้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  

ขั้นที่ 3 เข้าใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์จากเรื่องท่ีศึกษา และเลือกแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ขัน้ที่ 4 สร้างเจตคติท่ีดี  ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ขั้นที ่5 จัดระบบพฤติกรรมสู่การปฏิบัติ ผู้เรียนน าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ขั้นที่ 6 แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอ 



 
 

3 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 4. กำรวัดและประเมินผล 
 ใช้การประเมินที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านวินัยของผู้ เรียน มีวิธี การและเครื่องมือ 
ที่หลากหลาย การประเมินจากสภาพจริง การแสดงออกและผลงานของผู้เรียน 
เงื่อนไขในกำรน ำรูปแบบไปใช้ 
 1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้สร้างวินัยผู้เรียนในสถานศึกษา
 2. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และรูปแบบของกิจกรรม  
 4. ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์ประสบการณ์จริง เพ่ือเลือกและตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงคเ์พ่ือให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุข 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรใช้รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน ในโรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษาส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 ระดับสถำนศึกษำ 

 1. ประชุมชี้แจงบุคลากรในสถานศึกษาสร้างความเข้าใจรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริม
วินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 2. วางแผนน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรม งาน หรือโครงการ 
ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
 3. จัดการเรียนรู้ใช้กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง วิถีชีวิตของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์
และตัดสินใจเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4. จัดท าสื่อที่ส่งเสริมการพัฒนาวินัยของผู้เรียนตามความเหมาะสม  
 5. ท าการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง การแสดงออก และผลงานของผู้เรียน เพ่ือประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวินัยของผู้เรียน 
 6. สะท้อนผลการพัฒนาวินัยผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลายต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้โรงเรียน 
ในสังกัดให้สามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาวินัยผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 3. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 4. นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง 
 5. ประชาสัมพันธ์ ขยายผลการด าเนินการที่ประสบความส าเร็จของโรงเรียนในสังกัด 
 6. ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาวินัยในสถานศึกษา จัดท าแนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษา
อ่ืนๆ ต่อไปทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในสังกัดอ่ืนๆ 
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รูปแบบกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน ในโรงเรียนขยำยโอกำส 

ทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

 

 
 
แผนภาพ  แสดงรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 
            การศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค าอธิบายรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมกำรกำรรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมมีวินัย   5  ด้าน 
 1. การตรงต่อเวลา ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  1.1 เข้าห้องเรียนตามก าหนดเวลา 
  1.2 มาเข้าแถวเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ 
  1.3 มาตรงเวลาในการนัดหมาย  
  1.4 ท างานเสร็จทันเวลา 
 2. การปฏิบัติตนตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  2.1 แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน  
  2.2 ปฏิบัติตามกฎจราจร 
  2.3 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนด 
 3. การควบคุมตนเอง ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  3.1 ใช้เหตุผลควบคุมตนเอง ไม่โกรธง่าย 
  3.2 มีอารมณ์ม่ันคงไม่เปลี่ยนแปลงง่าย  
  3.3 ไม่ถือตนเป็นใหญ่ 
  3.4 รู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 4. การท างานเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  4.1 วางแผนการท างาน 
  4.2 เตรียมการท างาน เป็นขั้นตอนและมีระบบ 
  4.3 ประเมินการท างานน าข้อบกพร่องมาแก้ไข 
 5. การเคารพซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  5.1 รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน 
  5.2 เข้าใจผู้อ่ืน 
  5.3 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

กระบวนกำรเรียนรู้กำรส่งเสริมวินัยนักเรียนมี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นการน าเข้าสู่พฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนสนใจ  
โดยการศึกษาจากประสบการณ์ เรื่องจริง ข่าวเหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม ชีวิตประจ าวัน 
 ขั้นที่ 2 รับรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์  เมื่อผู้เรียนศึกษาเรื่องราวจากประสบการณ์ เรื่องจริง  
ข่าวเหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม ชีวิตประจ าวัน แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การรับรู้
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 ขั้นที่ 3 เข้าใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์จากเรื่องท่ีศึกษา และเลือกแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 ขั้นที ่4 สร้างเจตคติท่ีดี  ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 ขั้นที ่5 จัดระบบพฤติกรรมสู่การปฏิบัติ ผู้เรียนน าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปใช้จนเป็นนิสัย  
 ขั้นที่ 6 แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง  
สม่ าเสมอ 
 
 

 
 
 

 

 

ก าหนด
พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 

รับรู้พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 

เข้าใจและแสดง
พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 

4  สร้างเจตคติที่ดี 

จัดระบบ
พฤติกรรมสู่การ

ปฏิบัติ 

แสดงตัวตนมี
พฤติกรรมที่ดี 
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ตัวอย่ำง 
กิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูส้่งเสริมวินัยนักเรียน 

 
 

กิจกรรมตรงต่อเวลำ 

กิจกรรมปฏิบัติตนตำมข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 

กิจกรรมควบคุมตนเอง 

กิจกรรมกำรท ำงำนเป็นขัน้ตอน และเป็นระบบ 

กิจกรรมกำรเคำรพซึ่งกันและกัน 
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ชื่อกิจกรรม  เวลำมีคุณค่ำ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้นักเรียนบอกการกระท าที่แสดงถึงการตรงต่อเวลาได้ 

 2. เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการตรงต่อเวลาและไม่ตรงต่อเวลาได้ 

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม  2 ชั่วโมง 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที่  1   ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูน าเข้าสู่กิจกรรมโดยวิธีการชมเชยให้ก าลังใจ เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี ครูน าเข้าสู่กิจกรรม   
  -  ครูเปิดวิดีโอเพลง “ตรงต่อเวลา” 
  -  นักเรียนร้องเพลง “ตรงต่อเวลา” ตามใบความรู้ที่ 1  
ขั้นที่  2  รบัรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์   
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง“ตรงต่อเวลา” 
 3. สนทนากับนักเรียน ถ้ามีคนนัดนักเรียนแล้วเขาไม่มาตามนัด นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายความคิดเห็นเรื่องการตรงต่อเวลา สรุปพฤติกรรมที่ดี ทุกคนต้องมีความตรงต่อเวลา 
ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
 4. แบ่งกลุ่มโดยให้นักเรียนจับฉลากสี กลุ่มละ 3-5 คน 
 5. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า อะไรคือผลดีของการตรงต่อเวลา  และ อะไรคือผลเสียที่เกิดจากการไม่ตรง
เวลา โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ 2 
 6. ก าหนดข้อตกลงกับนักเรียน เปิดเพลงให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนวาดภาพประกอบเพลง  
เมื่อปิดเพลงให้นักเรียนส่งผลงาน 
 7. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายขั้นตอนการปฎิบัติงาน 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 8. ให้นักเรียนปฏิบัติในใบงานที่ 1 เรื่อง เวลามีค่า  เปิดเพลงตรงเวลาให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียน 
วาดภาพประกอบเพลง ให้นักเรียนตกแต่งผลงานจนเกิดความพอใจ 
 9. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปรายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 10. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นการตรงต่อเวลาส่งผลดีต่อชีวิตของนักเรียนอย่างไร 
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ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 11. ให้นักเรียนเปรียบเทียบ และอภิปรายการปฏิบัติงานในเวลาที่ก าหนดและที่ไม่ก าหนดระยะเวลา 
 12. ให้นักเรียนปฏิบัติงานในใบงานที่ 2 เรื่องเวลาเรียกคืนไม่ได้ 
 13. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นงานจากการปฏิบัติในใบงานที่ 2 เรื่องเวลาเรียกคืนไม่ได้ 
 14. นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา 
 15. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการคาดคะเนผลที่อาจเกิดจากการตรงต่อเวลาและการไม่ตรงต่อเวลา
 16. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นที่ครูก าหนดให้  
 17. นักเรียนน าพฤติกรรมตรงต่อเวลาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ขัน้ที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 18. นักเรียนแสดงพฤติกรรมตรงต่อเวลา อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ครูผู้สอนประเมินผลการ
แสดงออกของนักเรียนในการตรงต่อเวลาอย่างต่อเนื่อง   

สื่อที่ใช ้
 1. วิดีโอเพลง “ตรงต่อเวลา” 
 2. ใบความรู้ที่ 1 เนื้อเพลง “ตรงต่อเวลา” 
 3. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การตรงต่อเวลา 
 4. ใบงานที่ 1 เรื่อง เวลามีค่า 
 5. ใบงานที่ 2 เรื่อง วันเวลาเรียกคืนไม่ได้ 
กำรประเมินผล 
 1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น และตอบค าถามของนักเรียน 
 2. สังเกตการปฏิบัติกรรมกรรมระหว่างเรียน 
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ใบควำมรู้ที่ 1 
เพลงตรงต่อเวลำ 

  ตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลา  ตรงตรงตรงเวลา  พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา  
เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา  วันคืนไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใคร  วันเวลาไม่เคยคอยใคร 
ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา 
  ตรงตรงตรงเวลา  พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา  เราเกิดมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา   
วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร วันเวลาไม่เคยคอยใคร 
 

ใบควำมรู้ที่ 2 
เรื่อง กำรตรงต่อเวลำ 

 กำรตรงต่อเวลำ หมายถึง การปฏิบัติตนในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ทันเวลา 
หรือภายในเวลาที่ก าหนดนัดหมาย เช่น ตรงต่อเวลาในการเข้าแถวหน้าเสาธง การเข้าเรียนหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อื่นตรงตามเวลาที่นัดหมาย 
 การตรงต่อเวลา เป็นหัวใจของกิจกรรมทั้งปวง ยิ่งในวงธุรกิจการใหญ่ ๆ การผิดเวลา มีผลท าให้เกิด  
ความเสียหายใหญ่โต เฉพาะบุคคลแต่ละคน การตรงต่อเวลาเป็นเครื่องแสดงนิสัยใจคอ คนตรงต่อเวลา 
มักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เนื้อเชื่อใจได้ 

 ประโยชน์ของกำรตรงต่อเวลำ 
 1.ท าให้เรามีนิสัยขยันขันแข็ง เอาการเอางานอย่างจริงจัง 
 2. ฝึกให้เราเป็นคนกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา 
 3. ท าให้เรามีความซื่อตรงต่อตนเอง รักษาเกียรติยศของตนเอง 
 4. ท าให้เราท างานได้สะดวก รวดเร็ว เรียบร้อยและมีผลดี 
 5. หน้าที่การงานประสบความส าเร็จ ชีวิตก้าวหน้า 
 6. สามารถก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรากระท าได้ในแต่ละวันให้ชีวิตมีระเบียบและมีวินัยกับตนเอง 
 7. เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของคนอ่ืน 

 โทษของกำรไม่ตรงเวลำ 
 1. กลายเป็นคนเกียจคร้าน คอยหาสาเหตุหลีกเลี่ยงงาน 
 2. เป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง 
 3. กิจกรรมหรือการงาน และชีวิตยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ 
 4. กลายเป็นคนไม่ซื่อตรงต่อตนเอง 
 5. ท าให้ผิดนัด กิจกรรมหรืองานเกิดความเสียหาย 
 6. ไม่เป็นที่เชื่อถือของคนอ่ืน 
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ใบงำนที่  2 
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ชื่อกิจกรรม  ตรงเวลำดีต่อใจ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองด้านการตรงต่อเวลาได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลาได้ 

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม   2  ชั่วโมง 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 

 ขัน้ที ่1  ก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

  1. ครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันระดมความคิด  เกี่ยวกับพฤติกรรมที่นักเรียนคิดว่าเป็นการ
ปฏิบัติที่ไม่ตรงต่อเวลามีอะไรบ้าง 
  2. ให้นักเรียนแต่ละคนบอกพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติได้ตามเวลาที่ก าหนด เล่าให้เพ่ือนฟัง 
แล้วให้นักเรียนสมัครแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติได้ตามเวลาที่ก าหนดของเพื่อนๆ 
 ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
  3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน และให้ทุกคนเลือกใบความรู้ “นิทานกลอน : เมื่อหนู
น้อยไม่ตรงเวลา กลุ่มละ 1 ตอน (ชุดนิทานมี 4 ตอน) 
  4. ให้นักเรียนช่วยกันท าใบงานที่ 2 โดยพิจารณานิทานค ากลอนที่ได้รับและอธิบาย
ความหมายของค ากลอน เรียงตามล าดับให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
  5. ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานกลุ่ม โดยนักเรียนทุกคนในกลุ่มต้องสามารถอ่านออกเสียง
นิทานค ากลอน และอธิบายนิทานค ากลอนที่ได้รับจนครบทุกคนในกลุ่ม 
  6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลดีของการตรงต่อเวลา 
 ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  7. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และยกตัวอย่างบุคคลในโรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง 
ในการตรงต่อเวลา ให้นักเรียนเขียนข้อความประทับใจจากการฟังบุคคลในโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการตรงต่อเวลา 
 ขัน้ที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
  8. นักเรียนน าความคิดในการตรงต่อเวลาจากกิจกรรมที่น าเสนอในขั้นตอนข้างต้นไปใช้ 
ในกิจกรรมต่างๆ  
 ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
  9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายการตรงต่อเวลา ประโยชน์จากการตรงต่อเวลา 
  10. นักเรียนร่วมกันเขียนข้อตกลงในการตรงต่อเวลาในการอยู่ร่วมกัน 
 
 
 
 



 
 

14 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี  
  11. นักเรียนแสดงพฤติกรรมในการตรงต่อเวลอย่างสม่ าเสมอ ครูประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 
ในกิจกรรมต่างๆ 

สื่อที่ใช ้
 ใบความรู้ที่ 1 นิทานกลอน : เมื่อหมูน้อยไม่ตรงเวลา  (1 ชุด มี 4 ตอน) 
 ใบความรู้ที่ 2 ใบงาน อ่านนิทานค ากลอนและอธิบายค ากลอน 

กำรประเมินผล 
 1. สังเกตการน าเสนอผลงาน 
 2. สังเกตการปฎิบัติกิจกรรมกลุ่มที่มอบหมาย 

 

ใบควำมรู้ที่ 1 
นิทำนกลอน : เมื่อหมูน้อยไม่ตรงเวลำ 
นิทานค ากลอนนี้ แบ่งเป็น 4 ตอน 
 
    
  ตอนที่ 1 

 ในป่ากว้างนั้นมีสัตว์น้อยใหญ่        ต่างร่วมใจร่วมรู้ร่วมรักษา 
 ด้วยว่าถูกปลูกฝังร่วมกันมา          หากว่ามีปัญหาจักช่วยกัน 
 
 แต่ว่ามีเจ้าหมูอยู่ตัวหนึ่ง              เป็นหมูซึ่งแสนขี้เกียจไม่ขยัน 
 บ้านอยู่ห่างโรงเรียนเพียงรั้วกั้น      แต่ว่ามาสายทุกวันไม่แน่นอน 
 
 เรื่องการบ้านก็พอกไว้ไม่ท าส่ง        ครูก็ลงบันทึกไว้และพร่ าสอน 
 ว่าควรตรงต่อเวลาไม่ขาดตอน        อย่านิ่งนอนดูดายไม่ใส่ใจ 

 แต่เจ้าหมูตัวนั้นก็ไม่สน                ยามถูกบ่นถูกว่าก็เฉไฉ 
 ด้วยตัวเขาคิดว่าไม่เป็นไร              มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย 
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 ตอนที่ 2 
 แต่วันหนึ่งในป่ากลับมีเหตุ             เกิดอาเพศน้ าแห้งขอดไปเฉยเฉย 
  เมื่อสิ้นน้ าสัตว์ต่างต่างไม่เสบย        ต่างก็เลยคิดว่าจะช่วยกัน 
 
 จะร่วมตัวร่วมกันไปภูเขา                เพ่ือจะเอาน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ในนั้น 
 ที่มีคนบอกว่าตอนกลางวัน             บ่อหินที่สูงชันน้ าจะมา 
 
 แต่พอตอนกลางคืนน้ าจะลด           ยิ่งดึกยิ่งน้ าหมดยากทดหา 
 กว่าจะมีน้ าขึ้นอีกเพลา                  ก็วันเพ็ญเดือนหน้าห่างออกไป 

 
 
 
 
 
 
     ตอนที่ 3 

 พวกเหล่าสัตว์จึงนัดแนะนัดพบเจอ   บอกต่อต่อกันว่าเธอห้ามไถล 
 เนื่องจากว่าภูเขานั้นมันไกล            หากเดินทางช้าไปจักไม่ทัน 
 
 ทุกทุกตัวต่างร่วมรู้ร่วมสัญญา          ว่าจะมาตรงเวลาอย่างแม่นมั่น 
 รวมถึงเจ้าหมูขี้เกียจมากตัวนั้น         ก็บอกกันบอกว่าจะมาไว 
 
 แต่พอถึงคราววันที่นัดพบ              สัตว์ต่างต่างมาครบไม่เหลวไหล 
 แต่เจ้าหมูตัวเดิมมาช้าไป               จึงไม่มีสัตว์ตัวไหนที่อยู่รอ 
 
 แต่เจ้าหมูไม่ส านึกว่ามันผิด            ด้วยมันคิดว่าเดินไปก็เหนื่อยท้อ 
 อยู่ที่นี่ดีเสียอีกแค่เฝ้ารอ                เดี๋ยวน้ ากถ็ึงคอเมื่อเพ่ือนมา 
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 ตอนที่ 4 
 แต่มันไม่ฉุกคิดว่าจะมี                  ภัยที่รี่ตรงมาถึงตัวหนา 
 ภัยจากคนที่บุกมายังพนา              เพ่ือออกล่าหาสัตว์ไปย่างกิน 
 
 เมื่อสัตว์อ่ืนไม่มีหลงเหลืออยู่           มีแต่หมูที่วิ่งหลบตามก้อนหิน 
 สุดท้ายแล้วมันก็ต้องสิ้นชีวิน           เมื่อไม่มีใครยลยินช่วยเหลือมัน 
 
 ดังนั้นจึงอยากฝากไว้ให้แง่คิด         ว่าเรื่องเล็กเพียงนิดไม่ใหญ่นั้น 
 มันอาจเป็นปัญหาได้เหมือนกัน        หากไม่รู้เท่าทันหรือปรับตัว... 

 
 

ใบงำน 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งนิทานกลอน : เมื่อหมูน้อยไม่ตรงเวลา คนละ 1 ตอน และอ่าน 
 นิทานกลอนที่ได้รับให้ละเอียดชัดเจน อธิบายค ากลอนให้เป็นร้อยแก้วแล้วน ามาเรียงต่อกัน 
 พร้อมทั้งน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยอ่านออกเสียงนิทานกลอนพร้อมทั้งเล่าเรื่อง 
 นิทานค ากลอนที่อ่านให้ละเอียดชัดเจน 
ตอนที่ 1 

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

 
ตอนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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ตอนที3่  
 
 
 
 
 
ตอนที่ 4 
 
 
 
 
 
ชื่อกิจกรรม   ค้นพบตัวเอง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนประเมินตนเองในการมีวินัยการตรงต่อเวลาได้ 
     2. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของตนเองได้ 

ระยะเวลำ    2   ชั่วโมง 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที่   1   ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูเปิดวิดีโอนิทานเรื่อง “น้องไข่เจียวเด็กดีตรงต่อเวลา”  
https://www.youtube.com/watch?v=4p7ykv_iD-M 
 2. นักเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 เมื่อดูวิดีโอนิทานเสร็จแล้ว ให้สรุปพฤติกรรมการตรงต่อเวลา 
นิสัยของน้องไข่เจียวและเด็กชายบอย 
ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์   
 3. ครูขออาสาสมัครน าเสนอผลงานวิเคราะห์ตามใบงานที่ 1 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นจากการดูวิดีโอ 
 4. ครูชมเชยนักเรียนในการน าเสนอผลงาน สรุปพฤติกรรมการตรงต่อเวลา 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=4p7ykv_iD-M
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ขั้นที่  3   เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 5. ครูให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์ตนเอง การมีวินัย การตรงต่อเวลา ตามใบงานที่ 2 
 6. นักเรียนประเมินตนเองโดยตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 7. ครูให้นักเรียนพิจารณาเลือกพฤติกรรมการตรงต่อเวลาที่ควรแก้ไข พร้อมทั้งวางแนวทางการแก้ไข
พฤติกรรมการตรงต่อเวลาของตนเองให้ดีขึ้น ตามใบงานที่ 3 
 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 8. ครูให้นักเรียนน าเสนอลักษณะนิสัยการตรงต่อเวลาของตนเองที่ควรแก้ไข พร้อมทั้งแนวทางการ
แก้ไขลักษณะนิสัยการตรงต่อเวลาให้ดีขึ้น 
 9. นักเรียนแต่ละคนเขียนพฤติกรรมตรงต่อเวลาของตนเองที่เคยท าส าเร็จและเกิดผลดีต่อตนเอง  
พร้อมทั้งเล่าให้เพ่ือนๆฟัง  
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 10. ครูและนักเรียนร่วมกันท าข้อตกลงพฤติกรรมตรงต่อเวลาของทุกคนในการปฏิบัติงานต่างๆ  
ของห้องเรียนร่วมกัน เช่นการท าเวรประจ าวัน การก าหนดเวลาในการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด  
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 11. นักเรียนศึกษาใบความรู้การตรงต่อเวลา  
 12. นักเรียนแสดงพฤติกรรมตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 13. ครูประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักเรียนเป็นระยะ 

สื่อที่ใช ้
 1. วิดีโอนิทานเรื่อง “น้องไข่เจียวเด็กดีตรงต่อเวลา” 
 2. ใบงานที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมการตรงต่อเวลาน้องไข่เจียวและเด็กชายบอย 
 3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แบบวิเคราะห์พฤติกรรมการมีวินัยตรงต่อเวลาของตนเอง 
 4. ใบงานที่ 3 เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการมีวินัยตรงต่อเวลาของตนเอง 

กำรประเมินผล 
 1. สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็น 
 2. สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
 
 
 
 
 

 



 
 

19 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ใบควำมรู้ 

เรื่อง กำรตรงต่อเวลำ 

 กำรตรงต่อเวลำ หมายถึง การท ากิจกรรมต่างๆ ทุกๆเรื่อง นับตั้งแต่เรื่องกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 

ได้ทันเวลา เช่น การกินอาหารแต่ละมื้อเป็นเวลา การเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาการออกจากบ้านไปท างาน 

หรือไปโรงเรียนและการกลับถึงบ้านเป็นเวลาเป็นต้น 

 นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องการตรงต่อเวลาในการท าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ อ่ืน เช่น การเข้าท างาน  

และเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงท่ีนัดหมายตรงเวลา เป็นต้น 

  ประโยชน์ของกำรตรงต่อเวลำ 

1. ท าให้เรามีนิสัยขยันขันแข็ง เอาการเอางานอย่างจริงจัง 

2. ฝึกให้เราเป็นคนกระตือรือร้น มี่ชีวิตชีวา 

3. ท าให้เรามีความซื่อตรงต่อตัวเอง รักษาเกียรติยศของตนเอง 

4. ท าให้เราท างานได้สะดวก รวดเร็ว เรียบร้อยและมีผลดี 

5. หน้าที่การงานประสบความส าเร็จ ชีวิตก้าวหน้า 

6. สามารถก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจะกระท าได้ในแต่ละวันท าให้ชีวิตมีระเบียบ และมีวินัยกับตนเอง 

7. เป็นที่เชื่อถือ และไว้ใจของคนอ่ืน 

  โทษของกำรไม่ตรงต่อเวลำ 

  1. กลายเป็นคนเกียจคร้าน คอยหาสาเหตุหลีกเลี่ยงงาน 

  2. เป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง 

  3. กิจกรรมหรือการงาน และชีวิตยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ 

  4. กลายเป็นคนไม่ซื่อตรงต่อตนเอง 

  5. ท าให้ผิดนัด กิจกรรมหรืองานเกิดความเสียหาย 

  6. ไม่เป็นที่เชื่อถือของคนอ่ืน 
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ใบงำนที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมกำรตรงต่อเวลำของน้องไข่เจียวและเด็กชำยบอย 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนทุกคนดูวิดีโอนิทาน เรื่อง “น้องไข่เจียวเด็กดีตรงต่อเวลา” เสร็จแล้ว ให้วิเคราะห์
พฤติกรรมการตรงต่อเวลา ของน้องไข่เจียวและเด็กชายบอยว่า มีพฤติกรรมการตรงต่อเวลาเหมือนกัน 
หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
 

พฤติกรรมการตรงต่อเวลาของน้องไข่เจียว พฤติกรรมการตรงต่อเวลาของเด็กชายบอย 
 
1................................................................................... 
2................................................................................... 
3................................................................................... 
4................................................................................... 
5................................................................................... 
 

 
1................................................................................... 
2...................................................................................  
3...................................................................................  
4................................................................................... 
5...................................................................................  
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ใบงำนที่ 2  เรื่อง แบบประเมินพฤติกรรมกำรมีวินัยตรงต่อเวลำของตนเอง 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของนักเรียนว่ามีวินัย 
   ด้านการตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเองมากน้อยเพียงใด 
   และกาเครื่องหมายลงในช่องระดับพฤติกรรม 
 
ชื่อ.....................................................นามสกุล.. ........................................ระดับชั้น...................เลขที่..................  
 

ที ่ การตรงต่อเวลา 
ระดับพฤติกรรม 

ตรง
ที่สุด 

ตรง 
ส่วนมาก 

ตรงครึ่ง
เดียว 

ตรงบ้าง 
 

ไม่ตรง 
เลย 

1 มาโรงเรียนก่อนเวลาที่โรงเรียนก าหนด      
2 เข้าร่วมท ากิจกรรมหน้าเสาธงโดยไม่หลีกเลี่ยง      
3 มีความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง      
4 เข้าเรียนตามตารางที่ก าหนดทุกครั้ง      
5 จะรีบเข้าเรียนในคาบถัดไปโดยไม่ชัดช้า      
6 เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด      
7 อยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จเรียบร้อย      
8 ท างานที่ครูสั่งให้ถูกต้องส่งภายในก าหนดเวลา      
9 ส่งงานที่ครูมอบหมายโดยค านึงถึงคุณภาพ      
10 เวลาเข้าห้องสอบจะเตรียมตัวเข้าห้องสอบก่อนเวลา

ทุกครั้ง 
     

11 เตรียมอุปกรณ์ในการสอบครบถ้วน      
12 เวลามีนัดจะเตรียมตัวให้พร้อมและมาก่อนเวลานัด      
13 จะต้องตรวจสอบสถานที่เวลานัดให้ชัดเจนทุกครั้ง      
14 เมื่อยืมของผู้อ่ืนจะใช้อย่างระมัดระวัง      
15 ของที่ยืมเม่ือจะส่งคืนต้องอยู่ในสภาพที่ดี และส่งคืน

ตามนัด 
     

 
 
 
 
 



 
 

22 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

กำรตรวจให้คะแนน 
   ตรงที่สุด เท่ากับ  4  คะแนน 
   ตรงส่วนมาก เท่ากับ  3  คะแนน 
   ตรงครึ่งเดียว เท่ากับ  2  คะแนน 
   ตรงบ้าง เท่ากับ  1  คะแนน 
   ไม่ตรงเลย เท่ากับ  0  คะแนน 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนรวม 
  คะแนนการตรงต่อเวลามีคะแนนตั้งแต่ 0-60 โดยแบ่งระดับพฤติกรรม ดังนี้ 
  คะแนนรวม  41-60     หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการตรงต่อเวลาอยู่ในระดับมาก 
  คะแนนรวม  20-40     หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการตรงต่อเวลาอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนรวมตั้งแต่  20 ลงมา  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการตรงต่อเวลาอยู่ในระดับน้อย 

สรุป  นักเรียนมีพฤติกรรมการตรงต่อเวลาอยู่ในระดับ..................................... 
 

ใบงำนที่ 3  เรื่อง กำรแก้ไขพฤติกรรมกำรตรงต่อเวลำของตนเอง 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนทุกคนพิจารณาเลือกพฤติกรรมที่คิดว่าไม่ดี ในการตรงต่อเวลาของตนเองหรือควร
แ ก้ ไ ข 
    หรือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น คนละ 1 พฤติกรรมพร้อมทั้งระบุกิจกรรมที่จะปฏิบัติเพ่ือให้นักเรียน 
    มีพฤติกรรมการตรงต่อเวลา 
 
พฤติกรรมการตรงต่อเวลาที่จะแก้ไขหรือพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

กิจกรรมปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมตรงต่อเวลาให้ดีขึ้น 

  1...................................................................................  
2........................................ ........................................... 
3...................................................................................  
4...................................................................................  
5......................................... .......................................... 
6...................................................................................  
7...................................................................................  
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ชื่อกิจกรรม   เด็กดีต้องตรงต่อเวลา 

จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์การปฏิบัติตนเป็นเด็กดี มีวินัยการตรงต่อเวลาได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถระบุแนวทางการน าความรู้ตรงต่อเวลาไปใช้ปรับพฤติกรรมให้ตรงต่อเวลาได้ 

ระยะเวลำ     2   ชั่วโมง 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์     
 1. ให้นักเรียนแต่ละคนนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการผิดเวลา ไม่ตรงต่อเวลา  
ในเรื่องใดบ้าง และส่งผลอย่างไร สุ่มนักเรียนเล่าให้เพ่ือนๆ ฟัง  
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปถึงข้อดี ข้อเสียของการตรงต่อเวลา  
ขั้นที่  2   รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์   
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1 โดยท า Mind Map เรื่อง “การตรงต่อเวลา” ประกอบด้วย 
  -  การมาโรงเรียน 
  -  การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
  -  การเข้าห้องเรียน 
  -  การเข้าห้องสอบ 
  -  การส่งงานที่มอบหมาย 
  -  การนัดหมายในการท ากิจกรรม 
 นักเรียนสรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการตรงต่อเวลาในแต่ละองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้าง ให้ละเอียดชัดเจน  
สวยงาม ถูกต้องตามหลักการท า  Mind Map  
ขั้นที่   3   เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงาน Mind Map หน้าห้องทกุคน พร้อมทั้งให้คัดเลือก ผลงานที่ดีมา 3 ชิ้น 
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 2 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น  
คนตรงต่อเวลา 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 6. ครูพิจารณาเลือกให้นักเรียนน าเสนอผลงาน 
 7. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่ม 4-5 คน ท าใบงานที่ 3 โดยให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนตรงต่อเวลา 
 
 
 
 



 
 

24 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 9. ครูและนักเรียนสรุปกิจกรรมการตรงต่อเวลาร่วมกัน 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 10. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญ การมีวินัย การตรงต่อเวลา พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงตรงต่อ
เวลา 11. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดมาตรการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ตรงต่อเวลา เช่นส่งการบ้านช้า 
ท างานไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี  
 12. นักเรียนแสดงพฤติกรรมตรงต่อเวลาอย่างต่อเนื่อง  
 13. ครูให้รางวัลแก่นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมตรงต่อเวลาสม่ าเสมอ  

สื่อที่ใช ้
 1. ใบงานที่ 1  การท า  Mind Map  “การมีวินัยตรงต่อเวลา” 
 2. ใบงานที่ 2  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นคนตรงต่อเวลา 
 3. ใบงานที่ 3  โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา 

กำรประเมินผล 
 1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
 

ใบงำนที่ 1 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนทุกคนจัดท า Mind Map  เรื่อง การมีวินัยตรงต่อเวลา ประกอบด้วย 
  1) การมาโรงเรียน  2) การเข้าแถวเคารพธงชาติ  3) การเข้าห้องเรียน 
    4) การเข้าห้องสอบ  5) การส่งงานที่มอบหมาย  และ 6) การนัดหมายในการท ากิจกรรม 
ให้นักเรียนสรุปถึงแนวปฏิบัติ/ข้อดี /ข้อเสีย ของการตรงต่อเวลาในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจน สวยงาม  
ตามความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การตรงต่อเวลา และหลักการของการท า Mind Map  
 

Mind Map  “กำรตรงต่อเวลำ” 
 
 
 
 

ใบงำนที่ 2 
 
 

 



 
 

25 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ใบงำนที่ 2  
  
ค ำชี้แจง สมมติว่านักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นที่มีวินัยตรงต่อเวลาของโรงเรียน นักเรียน  
 เขียนพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยของการเป็นผู้มีวินัยตงต่อเวลา ที่แสดงถึงความดี เด่ น  
 เป็นแบบอย่างได้ให้ละเอียด ชัดเจน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
              นักเรียนดีเดน่ที่มีวินัยตรงต่อเวลำ  มีการปฏิบัติ  ดังนี้  
     1.............................................................................. ........................................................... 
 2............................................................................................................................ ............. 
 3.........................................................................................................................................  
 4............................................................................................................................ ............. 
     5.........................................................................................................................................  
 6............................................................................................................................ ............. 
 7............................................................................................................................... .......... 
 8...................................................................................................................... ................... 
 9............................................................................................................................ ............. 
    10.......................................................................................... ................................................ 
 



 
 

26 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ใบงำนที่ 3 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันจ านวน 4-5 คน แล้วระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนควรจัด
 กิจกรรมอะไรบ้าง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีวินัยตรงต่อเวลา 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
             โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีวินัย ตรงต่อเวลำ  ดังนี้  
     1........................................................................................... .............................................. 
 2............................................................................................................................ ............. 
 3................................................................... ...................................................................... 
 4............................................................................................................................ ............. 
     5.........................................................................................................................................  
 6............................................................................................................................ ............. 
 7.........................................................................................................................................  
 8............................................................................................................................ ............. 
 9............................................................................................................................ ............. 
    10....................................................................................................... .................................. 
 



 
 

27 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ชื่อกิจกรรม  กฎของโรงเรียน เพียรใส่ใจ  
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน     
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียนได้ 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม    2  ชั่วโมง 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที่  1   ก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 1. ครูน าภาพเกี่ยวกับการประท้วงหรือความวุ่นวายในโรงเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษา แล้วให้ผู้เรียนตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 
  - ผู้เรียนเห็นภาพและเหตุการณ์แล้วรู้สึกอย่างไร 
  - ถ้าผู้เรียนต้องเรียนหรือท ากิจกรรมในโรงเรียนที่มีเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไร 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนวิเคราะห์สาเหตุของการประท้วงหรือความวุ่นวายมาจากอะไร 
ขัน้ที่  2  รับรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์   
 3. ให้ผู้เรียนเลือกวิธีการต่าง ๆ ที่เพ่ือนน าเสนอมาสรุปประเด็นและจัดกลุ่มเป็นการเคารพกฎของ
โรงเรียน 
ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
 4. ผู้เรียนน าผลการประเมินพฤติกรรมการแสดงออก สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการเคารพกฎของโรงเรียน 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 5. ให้ผู้เรียนระลึกย้อนถึงพฤติกรรมของตนเองที่เสี่ยงต่อการผิดกฎของโรงเรียน 
 6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายการประพฤติตามกฎของโรงเรียน การสร้างระเบียบในโรงเรียน 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 7. ให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีแก้พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการผิดกฎของโรงเรียน 
 8. ให้ผู้เรียนจัดท าสมุดบันทึกการแสดงพฤติกรรมการประพฤติตามกฎของโรงเรียน 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 9. นักเรียนแสดงพฤติกรรมการประพฤติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 10. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนระเบียบที่ถูกต้องของโรงเรียนเป็นระยะๆอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

 
 
 



 
 

28 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ภาพการประท้วง วุ่นวาย 
 2. แบบประเมินพฤติกรรม 

กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
 2. ตรวจสอบสมุดบันทึกพฤติกรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

• ให้นักเรียนฝึกเดินตำมสัญลักษณ์  เข้ำใจกฎ ระเบียบของโรงเรียน 

• ฝึกให้นักเรีนเข้ำแถวอย่ำงมีระเบียบก่อนไปท ำกิจกรรม

• ฝึกกำรซื้อสินค้ำโดยไม่มีคนขำย ท ำตำมกฎ ระเบียบที่ก ำหนดไว้

• " หยิบ จ่ำย สบำยทุกคน"



 
 

29 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ภำคผนวก 
 

ภำพกำรประท้วง  กำรก่อควำมวุ่นวำยวำยในสถำนศึกษำ 
 

 
 

 
 

 



 
 

30 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ใบงำนที่ 1 

1. นักเรียนคิดว่าสาเหตุของความวุ่นวายในภาพ เกิดจากอะไร 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
....................................................................................................................................................................... ........ 
............................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................ ...............
.................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ..................................................
....................................................................................................................................................................... ........ 
...................................................................................................... ......................................................................... 
  
2. นักเรียนคิดว่าการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างปกติควรปฏิบัติตนอย่างไร 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................ .......................................
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
 



 
 

31 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ใบงำนที่ 2 
เรื่อง กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลงกฎระเบียบในชีวิตประจ ำวัน 

ค ำชี้แจง       ให้นักเรียนเขียนบันทึกการปฏิบัติตนตามข้อตกลงในชวีิตประจ าวันลงในตารางพร้อมกับบอกประโยชน์ 
         ที่ได้จากการปฏิบัติ   
 

กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กำรปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบในชีวิตประจ าวัน
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... .......................................  

 
 
 



 
 

32 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ใบงำนที่ 3 
เรื่อง ผลของกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน 

ค ำชี้แจง       ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและผลเสีย 
         ของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนลงในตารางต่อไปนี้   
 

     กฎระเบียบของโรงเรียน ผลดีของกำรปฏิบัติตำม ผลเสียของกำรไม่ปฏิบัติตำม 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 



 
 

33 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ชื่อกิจกรรม  เดินทำงปลอดภัย  ใส่ใจกฎจรำจร  
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามกฎจราจรเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุได้ 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม   2  ชั่วโมง 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูน าภาพการเกิดอุบัติ เหตุต่าง ๆ ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา แล้วให้ผู้ เรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
  -  ผู้เรียนเห็นภาพการเกิดอุบัติเหตุแล้วรู้สึกอย่างไร 
  -  ถ้าผู้เรียนเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือในภาพจะเป็นอย่างไร 
  -  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด ถ้าทุกคนท าตามกฎหมายผลจะเป็นอย่างไร 
ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุและการท าตามกฎหมายกฎจราจร 
 3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผลการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
 4. ให้ผู้เรียนเลือกวิธีการต่าง ๆ ที่เพ่ือนน าเสนอมาสรุปประเด็นและจัดกลุ่มเป็นการเคารพกฎจราจร  
 5. ผู้เรียนน าผลการประเมินพฤติกรรมการแสดงออก สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการเคารพกฎจราจร 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 6. ให้ผู้เรียนระลึกย้อนถึงพฤติกรรมของตนเองที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 7. ผู้เรียนก าหนดพพฤติกรรมของตนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของโรงเรียน 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ  
 8. ให้ผู้เรียนน าเสนอเหตุผลในการเลือกแสดงวิธีการลดการเกิดอุบัติเหตุที่ตนเลือก 
 9. ให้ผู้เรียนจัดท าสมุดบันทึกการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี  
 10. ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดสถานการณ์แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
 11. ให้นักเรียนเขียนการ์ด เชิญชวนการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนในสถานการณ์ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ภาพการเกิดอุบัติเหตุ 
 2. แบบประเมินพฤติกรรม 
กำรวัดและประเมนิผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนการปฏิบัติตามกฎจราจร 
 2. ตรวจสอบสมุดบันทึกพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ภำคผนวก 
 

ภำพอุบัติเหตุ 

 
 
 



 
 

36 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

37 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ใบงำนที่ 1 
นักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไร 
............................................................. ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 
นักเรียนจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างไร 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................ .......................................................................................................  
 
กฎจราจรเบื้องต้นที่เราควรทราบและปฏิบัติตามมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ..................................................
......................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................ ...................................
................................................................................................ ...............................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
 
. 



 
 

38 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

แบบประเมินพฤติกรรม 

ค ำชี้แจง     ให้นักเรียนเลือกพฤติกรรมที่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ จำกรำยกำรที่ก ำหนดให้ 

 

ที ่ พฤติกรรม หมำยเหตุ 

1 เดินชิดไหล่ทางเม่ือมาโรงเรียน  
2 มองซ้าย มองขวา และมองซ้ายอีกครั้งก่อนข้ามถนน  
3 มักเล่นกับเพ่ือนเวลาที่เดินมาโรงเรียน  
4 ถีบจักรยานด้วยความเร็ว  
5 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อซ้อนจักรยานยนต์ผู้ปกครอง  
6 รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อเดินทางโดยรถยนต์  
7 เดินชิดขวาเวลา-ลง ขึ้นบันได  
8 เดินแซงแถวเพื่อเป็นประจ า  
9 ชอบวิ่งเวลาขึ้น-ลงบันได  
10 ชอบวิ่งเวลาไปเข้าห้องน้ า  

 
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
พฤติกรรมที่ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ 
............................................................................................................................. ..................................................
.................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ........................................................................ 



 
 

39 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ชื่อกิจกรรม  วัยทีนวัยใส  แต่งกำยถูกระเบียบ   
จุดประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนทราบการแต่งกายที่ถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน    

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม   2  ชั่วโมง 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 1. ครูน าภาพเกี่ยวกับการแต่งกายที่ผิดระเบียบให้ผู้เรียนดู แล้วให้ผู้เรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกาย 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนวิเคราะห์เปรียบเทียบการแต่งกายที่ดีถูกระเบียบและการแต่งกายที่ผิดระเบียบ 
ของโรงเรียน 
 3. นักเรียนร่วมกันสรุปการแต่งกายที่ถูกระเบียบของโรงเรียน 
ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 4. ให้ผู้เรียนเลือกข้อดีของการแต่งกายที่ถูกระเบียบที่ส่งผลต่อตนเอง 
 5. ผู้เรียนวิเคราะห์สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการแต่งกายในชุดนักเรียน โรงเรียนของตนเอง 
ขัน้ที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 6. ให้ผู้เรียนน าเสนอระเบียบข้อบังคับในการแต่งกายของโรงเรียน 
 7. ให้ผู้เรียนร่วมกันเสนอแนะการแต่งกายในชุดนักเรียนที่ถูกต้องของโรงเรียน 
 8. ให้นักเรียนร่วมกันให้ข้อคิดเห็น นอกจากการแต่งกายถูกระเบียบแล้วมีอะไรที่นักเรียนควรท าให้
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 9. นักเรียนท าความตกลงร่วมกันในการแต่งกายที่ถูกระเบียบของห้องเรียน 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 10. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลงในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 11. นักเรียนชักชวนเพ่ือนๆที่มีการปฏิบัติไม่ถูกระเบียบในเรื่องต่างๆให้ปรับพฤติกรรมท าตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 12. ให้นักเรียนจัดท าบันทึกการประพฤติตนถูกระเบียบในด้านต่างๆ 
 13. นักเรียนรายงานการชักชวนเพื่อนๆในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 
 
 
 



 
 

40 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 14. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนของ
นักเรียนในชั้นเรียน และชั้นอื่นๆ 
 15. มีการมอบรางวัลผู้เรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในด้านอื่นๆ 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
  1. ภาพเกีย่วกับการแต่งกาย 
  2. แบบประเมินพฤติกรรมเรื่องการแต่งกาย 

กำรวัดและประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของผู้เรียน 
  2. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



 
 

41 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ภำพชุดที่ 1 
 

 
 

 
 
    จากการแต่งกายของนักเรียนในภาพ  นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................... 
 
 

ภำพชุดที่ 2 



 
 

42 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 

 

 
 
    จากการแต่งกายของนักเรียนในภาพ  นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ ....... 
...............................................................................................................................................................................  

ใบงำนที่ 1 



 
 

43 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

นักเรียนคิดว่ำกำรแต่งกำยที่ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียนส่งผลดีต่อนักเรียนอย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................ ...............................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 
นักเรียนคิดว่ำกำรแต่งกำยชุดนักเรียนที่สุภำพเรียบร้อยควรเป็นอย่ำงไร 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .......... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ........................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................... ......................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. . 
 
ชื่อกิจกรรม   ระเบียบแถวแจ๋วจริง 



 
 

44 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

จุดประสงค์   1. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการเข้าแถว 
  2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนในการเข้าแถวตามกฎของโรงเรียนได้  
ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม     2   ชั่วโมง 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที่ 1 ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูน าภาพเกี่ยวกับความวุ่นวายเกี่ยวกับความไม่เป็นระเบียบในการเข้าแถว ให้นักเรียนศึกษาแล้ว
ตอบค าถาม นักเรียนเห็นภาพและเหตุการณ์แล้วรู้สึกอย่างไร 
ขั้นที่  2 รับรู้พฤติกรรมกรรมท่ีพึงประสงค์ 

2. ให้นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์สาเหตุของความวุ่นวายจากภาพ เกิดจากอะไร และบันทึกลงใน 
ใบงานที ่1 เรื่อง สาเหตุของความวุ่นวาย 

3. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลการบันทึกจากใบงานที่ 1 
4. นักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุของการเกิดความวุ่นวายและแนวทางที่ควรปฏิบัติให้เกิดความเป็นระเบียบ 

ขั้นที่ 3 เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
5. ครูน าภาพเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์

สาเหตุของความเป็นระเบียบและบันทึกลงในใบงานที่ 2 เรื่อง ระเบียบแถวแจ๋วจริง  
6. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลการบันทึกจากใบงานที่ 2  

ขั้นที่ 4 สร้ำงเจตคติที่ดี 
 7. ให้นักเรียนเลือกแนวทางในการปฏิบัติตนในการเข้าแถว หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูก าหนดให้ 
 8. สุ่มนักเรียนน าเสนอการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
ขั้นที่ 5 จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 9. ให้นักเรียนร่วมกันน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
โรงเรียนบันทึกผลในใบงานที่ 3 เรื่อง การปฏิบัติตนเกี่ยวการเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการปฏิบัติตนเกี่ยวการเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ขั้นที่ 6 แสดงตัวตนมีพฤติกรรมท่ีดี 
 11. ให้นักเรียนปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

12. มอบรางวัลนักเรียนที่ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
 1. ภาพเกี่ยวกับการเข้าแถวไม่เป็นระเบียบ 
 2. ภาพเกี่ยวกับการเข้าแถวเป็นระเบียบ 
 
 
 
 3. ใบงานที่ 1 เรื่อง สาเหตุของความวุ่นวาย 



 
 

45 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 4. ใบงานที่ 2 เรื่อง ระเบียบแถวแจ๋วจริง 
 5. ใบงานที่ 3 เรื่อง การปฏิบัติตนเกี่ยวการเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

กำรประเมินผล 
 แบบประเมินผลงาน 
  1. ด้านความรู้ (การน าเสนอผลงาน) 
  2. ด้านทักษะกระบวนการ (ผลจากการท าใบงาน) 
  3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (พฤติกรรมนักเรียน) 

 
ใบงำนที่ 1 

เรื่อง สำเหตุของควำมวุ่นวำย 

ชื่อ.........................................................................................ชั้น...........................เ ลขที่............... 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์สาเหตุของความวุ่นวายจากภาพ เกิดจากอะไร และบันทึกลงในแบบบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึก ใบงำนที่ 1 เรื่อง สำเหตุของควำมวุ่นวำย 



 
 

46 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

นักเรียนคิดว่าความวุ่นวายในภาพเกิดจากสาเหตุใด 

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

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

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

ใบงำนที่ 2 

เรื่อง ระเบียบแถวแจ๋วจริง 

ชื่อ.........................................................................................ชั้น...........................เ ลขที่............... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละคนดูภาพวิเคราะห์ความเป็นระเบียบจากภาพ เกิดจากอะไร และบันทึกลงในแบบ

บันทึก 

 

แบบบันทึก ใบงำนที่ 2 เรื่อง ระเบียบแถวแจ๋วจริง 

นักเรียนคิดว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยในภาพเกิดจากสาเหตุใด 

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

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

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

 

ใบงำนที่ 3 
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เรื่อง กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกำรเข้ำแถวท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงเรียน 

ชื่อ.........................................................................................ชั้น...........................เ ลขที่............... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน

โรงเรียน แล้วบันทึกผล 

การเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน มีดังนี้ 

 1............................................................................................................................ .................................. 

 2............................................................................................................................ .................................. 

 3.................................................................. ............................................................................................  

 4............................................................................................................................ .................................. 

 5.............................................................................................................................................................. 

 6............................................................................................... ............................................................... 

 7............................................................................................................................ .................................. 

 8.......................................................................................................................................................... .... 

 9............................................................................................................................ .................................. 

 10........................................................................................................................... ................................

... 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลงำน 
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ใบงำนที่ ............ เรื่อง ....................................................... 

ชื่อ.............................................................................................ชั้น........................ .เลขที่.................. 

ค าชี้แจง    เขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องให้ตรงกับระดับคะแนน 

ด้าน สิ่งที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 

1. ความรู้ การน าเสนอผลงาน       

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด ผลงานจากการท าใบงาน       

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมนักเรียน       

รวม      

 
 
           ลงชื่อ  .....................................................ผู้ประเมิน  
           วันที่............เดือน................................พ.ศ. ................  

 

เกณฑ์การประเมินผล  และระดับคุณภาพของงาน 
 คะแนนรวม      ระดับคุณภาพของงาน      ประเมินผลรวม 
    10 - 12            ดีมาก           ผ่าน 
     7 - 9               ดี            ผ่าน 
     4 - 6            พอใช้            ผ่าน 
     0 - 3              ปรับปรุง         ไม่ผ่าน 
การประเมินผลโดยรวม   

           ผ่าน         ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน (แบบประเมินผลงำน) 
1. ด้ำนควำมรู้ (กำรน ำเสนอผลงำน) 
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 ระดับ  4   เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ถูกต้องชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาดีถูกต้อง 
 ระดับ  3   เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ถูกต้องชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  2   เนื้อหาครบถ้วน  ถูกต้องชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  1   เนื้อหาครบถ้วน  ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  0   เนื้อหาไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร/กระบวนกำรคิด (ผลงำนจำกกำรท ำใบงำน) 
 ระดับ  4   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  มีการคิดวิเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  3   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  2   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีมีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  1   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ขาดความร่วมมือในการท างาน ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  0   ไม่มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ขาดความร่วมมือในการท างาน  ไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด 
3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (พฤติกรรมนักเรียน) 
 ระดับ  4   ทุกคนมีส่วนร่วมท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  แสดงออกถึงความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น 
ในการท างาน 
 ระดับ  3   มีนักเรียนบางคนไม่สนใจท างาน 
 ระดับ  2   สมาชิกในกลุ่มครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ร่วมงานกลุ่ม 
 ระดับ  1   มีนักเรียนบางคนท างาน  และไม่สนใจกระตุ้นให้เพื่อนท า 
 ระดับ  0   ต่างคนต่างท า  โดยไม่มีการปรึกษากันเลย 
 
 

 

 

 

ชื่อกจิกรรม    ป๋องแป้ง กลับใจ 

วัตถุประสงค ์
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 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบของโรงเรียน 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 

ระยะเวลำ 2     ชั่วโมง 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 1 .  ค รู น า วี ดิ ทั ศ น์  เ รื่ อ ง  นิ ท า น ป๋ อ ง แ ป้ ง  ต อ น ก ลั บ ใ จ วั น แ ม่  ( เ ลิ ก โ ด ด เ รี ย น )  
https://www.youtube.com/watch?v=wbTlxY6Ding ให้นักเรียนชม แล้วให้ผู้เรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
  -  ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 
  -  บอกวิธีป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 
ขั้นที ่ 2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “กฎ ระเบียบของโรงเรียน” พร้อมทั้งให้นักเรียนท าใบงาน ดังนี้ 
  ใบงานที่ 1 การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลดีต่อตนเอง โรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชนอย่างไร 
  ใบงานที่ 2 การไม่ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลเสียต่อตนเอง โรงเรียน 
ครอบครัวและชุมชนอย่างไร 
ขั้นที ่ 3  เข้ำใจพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 3. นักเรยีนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 4. นักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
ขั้นที ่ 4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายข้อดีของการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนและข้อเสีย  
ของการไม่ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
 6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการเชิญชวนนักเรียนชั้นอ่ืนๆปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
ขั้นที ่ 5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปพร้อมทั้งบันทึกข้อดีของการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน  
และข้อเสียของการไม่ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
 
 
 
 
ขั้นที ่ 6  ใส่ใจแสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 8. ครูเสริมแรงวินัยทางบวกให้กับผู้เรียน เช่น มอบรางวัล ค าชมเชย ปรบมือ  ล  

https://www.youtube.com/watch?v=wbTlxY6Ding
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สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  วี ดี ทั ศ น์  เ รื่ อ ง  นิ ท า น ป๋ อ ง แ ป้ ง  ต อ น ก ลั บ ใ จ วั น แ ม่  ( เ ลิ ก โ ด ด เ รี ย น )  
https://www.youtube.com/watch?v=wbTlxY6Ding (สื่อที่ใช้ควรน ามาจากสถานการณ์จริง / จากเรื่องที่ 
ใกล้ตัวหรือจากเหตุการณ์ปัจจุบัน/เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนที่ใกล้ตัวผู้เรียน เช่น ข่าวนักเรียนยกพวกตีกัน 
นักเรียนมาโรงเรียนสาย/ทิ้งขยะไม่เป็นที่  ล  
 2. ใบความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบของโรงเรียน 

3. ใบงาน 
 3.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลดีต่อตนเอง โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนอย่างไร

  3.2 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลเสียต่อตนเอง โรงเรียน ครอบครัว  
และชุมชนอย่างไร 

กำรวัดและประเมินผล 
 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคลของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบควำมรู้ 

เรื่อง “กฎ  ระเบียบของโรงเรียน” 

https://www.youtube.com/watch?v=wbTlxY6Ding
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 กฎ หมายถึงข้อก าหนด หรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม 
ระเบียบ  หมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 

ระเบียบโรงเรียน 
กฎ ระเบียบ  ก็คือข้อตกลงระหว่างครู  นักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน

โรงเรียน 
โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษา 
กฎระเบียบของโรงเรียน หมายถึงข้อก าหนดของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย 

กฎระเบียบคืออะไร? 

         ค าว่า "กฎ"  คือข้อบังคับที่อยู่ในความเป็นจริง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ ชีวิต ระเบียบวินัย 
นั้นเป็นสิ่งซึ่งมีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะ กับนักเรียนหรือเยาวชน  อันจะเป็นก าลังอย่างมากในการพัฒนา 
เพ่ือที่จะน าพาประเทศชาติไปสู่ความรุ่งเรืองได้  
" ระเบียบวินัย" คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม
ของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากการส านึกซึ่งต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นผลท าให้เกิดความยุ่งยาก  
แก่ตนเองในอนาคต หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่นโดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคม
และไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อ่ืน ความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อตกลงของสังคม
ส่วนรวมด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติเองเพ่ือความสงบสุขในชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงำน 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
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 3.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลดีต่อตนเอง โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนอย่างไร 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลดีต่อตนเอง 

 ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 ผลดีต่อโรงเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 ผลดีต่อครอบครัว 

 ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 ผลดีต่อชุมชน 

 ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลเสียต่อตนเอง โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

อย่างไร 

การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลเสียต่อตนเองคือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………................................................................

…………………………………………………………………………………………………................................................................  

 

ผลเสียต่อโรงเรียน คือ 



 
 

54 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………...........................................................................………………………………… 

 ผลเสียต่อครอบครัว คือ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………...................................................................................………………………………………… 

ผลเสียต่อชุมชน คือ 

 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………...................................................................... ...……………………………………………… 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลของผู้เรียน 

ที ่
 

     พฤติกรรม 
 
 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 
ค ว า ม
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

หมายเหตุ 

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
               
               
               
               
               
               

 
 
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 



 
 

55 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรอย่างสม่ าเสมอ                  3     คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้งแต่ไม่สม่ าเสมอ      2      คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมโดยครูคอยกระตุ้น            1      คะแนน 
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

 

 

 

 

  

       ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 

…………/…………/……….. 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

10  -12 
7 - 9 
4  - 6 

ดี 
พอใช้ 

ปรับปรุง 



 
 

56 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ชื่อกิจกรรม   ควบคุมตนเองได้  ไม่ท ำลำยกฎระเบียบ 
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบแถว ไม่แซงคิวเพื่อแย่งกันรับประทานอาหาร 
 2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม   2   ชั่วโมง 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 1. ครูเปิดหนังสั้น "QUEUE" :  https://www.youtube.com/watch?v=vZym9-7hGo8   โตไปไม่โกง               
ให้นักเรียนดู 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับหนังสั้น "QUEUE" : โตไปไม่โกงให้นักเรียนดูแล้วรู้สึกอย่างไร
บ้าง เพราะเหตุใดการโกงจึงเป็นสิ่งไม่ดี 
 3. นักเรียนกันวิเคราะห์ การโกงเกิดจากสาเหตุใด ท าอย่างไรจึงจะไม่โกง 
 4. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการเข้าคิวซื้ออาหาร การเดินแถว 
 5. ครูน าคลิปการเข้าแถว เข้าคิวhttps://www.youtube.com/watch?v=FOrGijZK5m0 ให้นักเรียน
วิเคราะห์ผลดีของการเข้าแถวจากคลิปที่ศึกษา 
ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 6. ให้นักเรียนช่วยกันคิดปัญหาเก่ียวกับระเบียบแถว  การแซงคิวในการรับประทานอาหารในโรงเรียน 
ที่เกิดขึ้นว่ามีผลดี ผลเสียอย่างไรบ้างและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  
ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 7. ครูแจกใบงาน ที่ 1.1 ให้กับนักเรียน เพ่ือศึกษาเรื่องระเบียบวินัย น าไปปฏิบัติตามข้อตกลงนักเรียน
ระดมสมองแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนจะท าตามกฎ ระเบียบเข้าแถวเข้าคิวเพราะเหตุใด 
 8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการควบคุมตนเอง ในการท าตามกฎ ระเบียบสร้างวินัยในสังคม 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 9. ครูให้นักเรียนท าแบบประเมินตนเอง และพูดปลูกฝังเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 10. ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบแถว การเข้าแถวรับประทานอาหาร ท า
อย่างไรที่จะสามารถควบคุมตนเองได้และน าไปปฏิบัติ  
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนมีพฤติกรรมที่ดี 
 11. นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง ในระดับชั้นเรียน หลังจากนั้นขยายผลท าทั้งระบบโรงเรียน นักเรียน
ปฏิบัติตามข้อตกลงจนเป็นนิสัย 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vZym9-7hGo8
https://www.youtube.com/watch?v=FOrGijZK5m0


 
 

57 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ใบงานที่ ๑.๑ ระเบียบวินัย 
 2. หนังสั้น "QUEUE" : โตไปไม่โกงให้นักเรียนดู 

กำรวัดและประเมินผล 
 แบบประเมินพฤติกรรมการควบคุมตนเอง 

ใบงำนที่ 1.1 

ค ำชี้แจง  จงใส่เครื่องหมำย    หน้ำข้อที่ปฏิบตัิ  และ ใส่เครื่องหมำย  หน้ำข้อที่ไม่ปฏิบัติ 

...............  1. เตือนตนเอง สังเกตตนเอง และบันทึกว่าเราก าลังท าอะไร 

...............  2. ควบคุมตัวเองไม่ให้ซื้อของเยอะ ๆ ไม่ได้ เมื่อเห็นของเยอะ ๆ ทีไร เป็นอันต้องซื้อตลอด 

............  3. ท าข้อตกลงกับตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการระบุขั้นตอนด าเนินการและเวลา 
        ในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
...............  4. ควบคุมตนเองได้ เป็นคนที่มีวินัยในตนเอง 
...............  5. รู้จักรับฟัง และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
...............  6. บ่อยครั้งที่ท างานไม่ทันตามก าหนดเวลา  
...............  7. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบดี จะส านึกในหน้าที่ พยายามท าให้ดี และเสร็จทันก าหนดทุกครั้ง 
...............  8. ไม่เคยคิดแซงคิวเพื่อนเลยขณะเข้าแถว 
...............  9. เชื่อฟังคุณพ่อ คุณแม่ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
...............  10. เมื่อท าการบ้านไม่ได้ มักถามครูในวันส่งงาน 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
นักเรียนท าถูกต้อง  7  ข้อ จาก 10 ข้อ  ถือว่าผ่าน 
 
สรุป    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

58 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรควบคุมตนเอง 

ข้อ รำยกำรประเมิน 
ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

4 3 2 1 
1 ผู้เรียนให้ควำมสนใจร่วมกิจกรรมอย่ำงตั้งใจ             
2 ผู้เรียนสำมำรถน ำเสนอกิจกรรมที่เป็นปัญหำ

ได้หลำกหลำย 
            

3 ผู้เรียนสำมำรถเรียบเรียงปัญหำในกำรควบคุม
ตนเองได้เป็นอย่ำงดี 

            

4 ผู้ เรียนสำมำรถสรุปควำมส ำคัญของกำร
ควบคุมตนเองได้ 

            

5 ผู้เรียนมีพฤติกรรมในกำรควบคุมตนเองได้
เป็นอย่ำงด ี

            

 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  18 – 20  หมายถึง  ดีมาก  ระดับคุณภาพ 4 
คะแนน  14 – 17  หมายถึง  ดีมาก  ระดับคุณภาพ 3 
คะแนน  10 – 13   หมายถึง  ดีมาก  ระดับคุณภาพ 2 
คะแนน  1 – 9    หมายถึง  ดีมาก  ระดับคุณภาพ 1 
 
สรุปผลการประเมิน 
ได้คะแนน..............ระดับคุณภาพ......... 
         

ลงชื่อ................................ผู้ประเมิน 
       วันที่..............เดือน.....................พ.ศ. .............. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ชื่อกิจกรรม  จิตส ำรำญ งำนส ำเร็จ 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเอง ในการท างานให้ส าเร็จได้โดยเร็วและถูกต้อง 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและประสบ   
ผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

ระยะเวลำ   2   ชั่วโมง 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที่  1   ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูให้ผู้เรียนท างาน โดยก าหนดระยะเวลาให้ 20 นาที (งานตามแผนการจัดการเรียนรู้) 
 2. เมื่อครบเวลาที่ก าหนด ครูเรียกเก็บชิ้นงาน และส ารวจจ านวนผู้เรียนที่ท างานส าเร็จทันเวลาและ
ท างานไม่เสร็จทันเวลา 

3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นการท างานทันตามเวลากับท างานไม่ทันตามก าหนดเวลามีความ
แตกต่างกันอย่างไร  

4. นักเรียนที่ท างานไม่ทันตามก าหนดเวลา คิดว่าเป็นเพราะอะไร ให้เล่าให้เพื่อนๆฟัง 
 5. นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานไม่ทันเวลา 
ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 6. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้ผู้เรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
  -  เขียนเหตุผลที่ท างานส าเร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด และบอกเหตุผลที่ท างานไม่ส าเร็จ 
จากนั้นช่วยกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้น 
  -  บอกวิธีการจัดการตนเองในการท างานให้ส าเร็จ 
ขั้นที่  3   เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 7. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอวิธีการจัดการตนเองในการท างานให้ส าเร็จ  และเปิดโอกาสให้เพ่ือนๆ ได้
ซักถามตามความสนใจ 
 8. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จที่เคยได้รับจากการที่สามารถท ากิจกรรมได้ 
ตามเป้าหมาย ท างานได้ส าเร็จตามที่ก าหนดในสถานการณ์ต่างๆ 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี ผู้เรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 9. นักเรียนจัดท าสมุดบันทึกการแสดงพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการท างานอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 10. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในการควบคุมตนเอง และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 11. นักเรียนน าพฤติกรรมควบคุมตนเองไปใช้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 



 
 

60 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ใบงานเขียนเรื่องจากภาพ  
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการควบคุมตนเอง 

กำรวัดและประเมินผล 
 แบบประเมินพฤติกรรมการควบคุมตนเอง 

 

ใบกิจกรรม  กำรเขียนเรื่องจำกภำพ 
ค ำชี้แจง  1. ให้นักเรียนเขียนเรื่อง พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง  ความยาวไม่ต่ ากว่า 10 บรรทัด  ใต้ภาพที่ก าหนดให้
         ภายใน  เวลา 20 นาที   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ชื่อเรื่อง.......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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2.  นักเรียนท างานได้ตามก าหนดเวลาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ชื่อ....................................................................................................... เลขที่........... ................ ชั้น
............................. 
 

แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง 
 

ค ำชี้แจง ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มและท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคะแนน 4,3,2,1 
เพียงช่องเดียว โดยพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก 
)๔) 

ดี 
)๓) 

พ อ ใ ช้ 
)๒) 

ป รั บ ป รุ ง 
)๑) 

1 ผู้เรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ     
2 ผู้ เรียนสามารถน าเสนอกิจกรรมที่เป็นปัญหาได้

หลากหลาย 
    

3 ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงปัญหาในการควบคุมตนเอง
เป็นอย่างด ี

    

4 ผู้เรียนสามารถสรุปความส าคัญการควบคุมตนเองได้     
5 ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการควบคุตนเองได้เป็นอย่างดี     

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 คะแนน  17  - 20 หมายถึง  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
 คะแนน  13  - 16 หมายถึง  ดี  ระดับคุณภาพ  3 

คะแนน  9  - 12  หมายถึง  พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
 คะแนน  5  - 8  หมายถึง  ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 

 
สรุปผลกำรประเมิน ได้คะแนน.............................ระดับคุณภาพ........................ 
 
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ประเมิน 
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................ 
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ชื่อกิจกรรม  ตัวฉันเป็นของฉัน 
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ตนเอง 
 2. นักเรียนสามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้ 
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม   2  ชั่วโมง 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 1. นักเรียนดูคลิปสั้น เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท จ านวน  

นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.1 การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 1.2 ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์ทะเลาะวิวาท ต้องปฏิบัติอย่างไร 
 1.3 ผลเสียจากการทะเลาะวิวาท 
 1.4 ท าอย่างไรการทะเลาะวิวาทจึงจะไม่เกิดข้ึนในสังคม โรงเรียน และที่ต่างๆ 

ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่ละคนต้องท าอย่างไรสังคม จึงจะเกิดความ
สงบสุข 

3. นักเรียนร่วมกันสรุปการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทุกคนต้องรู้จักควบคุมตนเองไม่ไปท าร้ายคนอ่ืน และ
รู้จักหลีกเลี่ยงการถูกท าร้าย 
ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. นักเรียนแต่ละคนเสนอวิธีแก้ปัญหา การควบคุมตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่เข้าใจกัน  
การทะเลาะวิวาทด้วยเหตุต่างๆ 
 5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสรุปการควบคุมตนเองของทุกคน  
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 6. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-10 คน แสดงบทบาทสมมุติ “การควบคุมตนเอง” ที่นักเรียนสนใจกลุ่มละ 1 
เรื่อง 7. ร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมตนเองในแต่ละเรื่อง 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 8. ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมของตนเอง และแนวทางการควบคุมตนเองในพฤติกรรมนั้นๆ 
 9. นักเรียนน าเสนอพฤติกรรมการควบคุมตนเองที่ประทับใจ และเปิดโอกาสให้ซักถาม 
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ขั้นที่ 6  แสดงตัวตนมีพฤติกรรมที่ดี 
 10. จัดท าสมุดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน และทักษะการควบคุมตนเองของนักเรียน 
 11. ครูชื่นชมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีเป็นระยะๆ 

 สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
 1. คลิปสั้น เรื่องการทะเลาะวิวาท 2 เรื่อง (คลิปที่เป็นปัจจุบัน) 
 2. สมุดบันทึก 
 3. บทบาทสมมุติ (นักเรียนเตรียมเอง) 
กำรวัดและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. สมุดบันทึกพฤติกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

ค ำชี้แจง  ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรม และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน 4 , 3 , 2 , 1 เพียงช่อง
เดียว      โดยพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 ปรับปรุง 1 
1 นักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรม 

อย่างตั้งใจ 
    

2 นักเรียนสามารถน าเสนอกิจกรรมที่เป็น
ปัญหาได้หลากหลาย 

    

3 นักเรียนสามารถเรียบเรียงปัญหาใน 
การควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี 

    

4 นักเรียนสามารถสรุปความส าคัญของ
การควบคุมตนเองได้ 

    

5 นักเรียนมีพฤติกรรมในการควบคุม
ตนเองได้เป็นอย่างดี 

    

 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 คะแนน  17 - 20  หมายถึง   ดีมาก  ระดับคุณภาพ   4 

คะแนน  13 - 16  หมายถึง   ดี  ระดับคุณภาพ   3 
คะแนน  9 – 12  หมายถึง   พอใช้  ระดับคุณภาพ   2 
คะแนน  5 -    8  หมายถึง   ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ   1 
 

สรุปผลกำรประเมิน 
 
 ได้คะแนน.....................  ระดับคุณภาพ...........................ผู้ประเมิน.........................................  
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ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสมุดบันทึกพฤติกรรมในตำรำงต่อไปนี้  
 

สมุดบันทึกพฤติกรรม 
 
สถานการณ ์ พฤติกรรมที่ควบคุมได้ พฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ 
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ชื่อกิจกรรม   เศรษฐีน้อยตำมรอยพ่อ 
จุดประสงค์   1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง 
  2. เพ่ือให้นักเรียนใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าและเป็นระบบ  

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม    2   ชั่วโมง 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที ่ 1  ก ำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ 
 1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการออมเงิน และการใช้จ่ายเงินของนักเรียน 
 2. ให้นักเรียนดูคลิบวีดีโอนิทานเรื่อง “ฝ้ายเก็บออม” 

https://www.youtube.com/watch?v=42Jbseo6FOs 
ขั้นที ่ 2  รับรู้พฤติกรรมกรรมที่พึงประสงค์ 
 3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน หรือตามความเหมาะสม 
 4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้ จากคลิป 
 5. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอผลงานใบงานที่ 1 เรื่อง การออม จากวีดีโอ เรื่อง “ฝ้ายเก็บออม” 
และบันทึกผลการอภิปรายในใบงานที่ 1 เรื่อง การออม 
ขั้นที ่ 3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่องการออม 
 7. นักเรียนแต่ละคนน าเสนอวิธีการออมของตน พร้อมบอกวิธีการควบคุมตนเองในการใช้จ่าย 
อย่างประหยัดให้มีเหลือส าหรับการออม 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 8. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมกันอภิปรายน าเสนอแนวทางในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตนเอง 
และบันทึกผลลงในใบงานท่ี 2 เรื่อง การใช้จ่ายเงิน 
ขั้นที ่ 5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 9. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการออมเงิน และการควบคุมตนเองในใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่า 
และบันทึกผลลงในใบงานที่ 3 เรื่อง การออมเงิน และการควบคุมตนเองในใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่า 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนมีพฤติกรรมที่ดี 
 10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการออมเงิน และการควบคุมตนเองในใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่า 
 11. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติควบคุมตนเองในเรื่องการใช้จ่ายเงิน และฝากเงินออมทรัพย์ในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=42Jbseo6FOs
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สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
 1. คลิปวีดีโอนิทาน เรื่อง ฝ้ายเก็บออม 
 2. ใบงานที่ 1 เรื่อง การออม 
 3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การใช้จ่ายเงิน 
 4. ใบงานที่ 3 เรื่อง การออมเงิน และการควบคุมตนเองในใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่า 

กำรประเมินผล 
 แบบประเมินผลงาน 
  1. ด้านความรู้ (การน าเสนอผลงาน) 
  2. ด้านทักษะกระบวนการ (ผลจากการท าใบงาน) 
  3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (พฤติกรรมนักเรียน) 
 

ใบงำนที่ 1 

เรื่อง กำรออม 

กลุม่ที่ ........................................................................................................................ ......................................... 
ค ำชี้แจง    นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้ จากคลิป
วีดีโอ       เรื่อง “ฝ้ายเก็บออม” และบันทึกผล 

ความคิดเห็นเกี่ยวการออมเงิน และการใช้จ่ายเงินของฝ้าย มีดังนี้ 
1..........................................................................................................................................................................  
2............................................................................................................................ .............................................. 
3............................................................................................................................ .............................................. 
4..........................................................................................................................................................................  
5............................................................................................................................ .............................................. 
6............................................................................................................................ ............................................. 
7..........................................................................................................................................................................  
8............................................................................................................................ .............................................. 
9............................................................................................................................ .............................................. 
10........................................................................................................................................................................ .
. 
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ใบงำนที่ 2 

เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงิน 

กลุม่ที่ .................................................................................. ............................................................................... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายน าเสนอแนวทางในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตนเอง และบันทึก
ผล 

แนวทางในการควบคุมการใช้จ่ายเงิน มีดังนี้ 
1................................................................................................................................................................. ......... 
2........................................................................................................................ .................................................. 
3............................................................................................................................ .............................................. 
4............................................................................................................................................................. ............. 
5.................................................................................................................... ...................................................... 
6............................................................................................................................ ............................................. 
7.......................................................................................................................................................... ................ 
8................................................................................................................. ......................................................... 
9............................................................................................................................ .............................................. 
10..................................................................................................................................................... ....................
. 
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ใบงำนที่ 3 

เรื่อง ประโยชน์ของกำรออมเงิน และกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน 

กลุม่ที่ ............................................................................................................................................... .................. 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการออมเงิน และการควบคุมตนเองในใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่า และ
บันทึกผล 

ประโยชน์ของการออมเงิน และการควบคุมตนเองในใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่า มีดังนี้ 
1............................................................................................................................ .............................................. 
2........................................................................................................................................ .................................. 
3............................................................................................... ........................................................................... 
4............................................................................................................................ .............................................. 
5.................................................................................................................................... ...................................... 
6........................................................................................... .............................................................................. 
7............................................................................................................................ .............................................. 
8................................................................................................................................. ......................................... 
9........................................................................................ .................................................................................. 
10........................................................................................................................... ..............................................
. 
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แบบประเมินผลงำน 

ใบงำนที่ ............ เรื่อง ....................................................... 

ชื่อกลุ่ม    ................................................................................................................ ............................. 
สมาชิกกลุ่ม 1.   ........................................................................................................................ ......... 
   2.   ...................................................................................... ........................................... 
   3.   ........................................................................................................................ ......... 
   4.   .................................................................. .............................................................. 

ค ำชี้แจง    เขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องให้ตรงกับระดับคะแนน 

ด้าน สิ่งที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 

1. ความรู้ การน าเสนอผลงาน       

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด ผลงานจากการท าใบงาน       

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมนักเรียน       

รวม      

 
           ลงชื่อ  .....................................................ผู้ประเมิน  
           วันที่............เดือน................................พ.ศ. ................  
 
เกณฑ์กำรประเมินผล  และระดับคุณภำพของงำน 
  คะแนนรวม      ระดับคุณภาพของงาน      ประเมินผลรวม 
    10 - 12              ดีมาก            ผ่าน 
     7 - 9              ดี             ผ่าน 
     4 - 6              พอใช้             ผ่าน 
     0 - 3             ปรับปรุง           ไมผ่่าน 
 
กำรประเมินผลโดยรวม   

           ผ่าน         ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์กำรประเมิน (แบบประเมินผลงำน) 

1.  ด้ำนควำมรู้ (กำรน ำเสนอผลงำน) 
 ระดับ  4   เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ถูกต้องชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาดีถูกต้อง 
 ระดับ  3   เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ถูกต้องชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  2   เนื้อหาครบถ้วน  ถูกต้องชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  1   เนื้อหาครบถ้วน  ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  0   เนื้อหาไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้องไมช่ัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
2.  ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร/กระบวนกำรคิด (ผลงำนจำกกำรท ำใบงำน) 
 ระดับ  4   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  มีการคิดวิเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  3   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  2   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีมีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  1   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ขาดความร่วมมือในการท างาน ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  0   ไม่มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ขาดความร่วมมือในการท างาน  ไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด 
3.  ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (พฤติกรรมนักเรียน) 
 ระดับ  4   ทุกคนมีส่วนร่วมท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  แสดงออกถึงความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น 
ในการท างาน 
 ระดับ  3   มีนักเรียนบางคนไม่สนใจท างาน 
 ระดับ  2   สมาชิกในกลุ่มครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ร่วมงานกลุ่ม 
 ระดับ  1   มีนักเรียนบางคนท างาน  และไม่สนใจกระตุ้นให้เพื่อนท า 
 ระดับ  0   ต่างคนต่างท า  โดยไม่มีการปรึกษากันเลย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

72 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ชื่อกิจกรรม   ท ำงำนเป็นขั้นตอนสอนคุณธรรม 
จุดประสงค์   1. เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ การท างานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบและสามารถท างานได้
อย่าง       มีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีการ และระบบการท างานท่ีประสบความส าเร็จ 
  3.  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการท างานเป็นขั้นตอนได้ 

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม     3   ชั่วโมง 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูสนทนาซักถามสภาพปัญหาที่อยู่รอบตัวนักเรียนทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน ที่นักเรียนอยากแก้ไข  
หรือความดีที่นักเรียนอยากท า แล้วช่วยกันเลือกประเด็นที่อยากแก้ปัญหา หรือประเด็นความดีท่ีอยากท า 
 2. ครูน ากรณีศึกษาในการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนให้นักเรียนศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ร่วมกัน ถ้าทุกคน  
ไมป่ฏิบัติหน้าที่ของตนจะเกิดผลอย่างไร 
 3. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องท างาน ตามหน้าที่ของตนและมีขั้นตอนในการท างาน 
ที่ถูกต้อง 
ขั้นที ่ 2  รับรู้พฤติกรรมกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. ครูเตรียมกิจกรรมที่ก าหนดให้นักเรียนจัดท าโครงงาน  โดยจัดกลุ่ม และท างานในเวลาที่ก าหนด  
โดยให้ประเด็นหลักและเงื่อนไขที่ชัดเจน 
ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 5. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน หรือตามความเหมาะสม 
 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาจากใบความรู้ที่ 1 ตัวอย่างและวิธีการท าโครงงาน แล้ววางแผน 
การท างานเป็นขั้นตอน และเตรียมน าเสนอผลงาน 
 7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการท าภารกิจให้ส าเร็จ พร้อมทั้งน าเสนอ ชิ้นงาน และสร้างรูปแบบ  
การประเมินโดยผู้ชม  
ขั้นที ่ 4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 8. ครูและนักเรียน พร้อมทั้งผู้ชมการแสดงผลงานโครงงาน ประเมินผลงานโครงงานให้ข้อเสนอแนะ  
และเติมเต็มให้โครงงานมีความสมบูรณ์ 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จในการท าโครงงานเกิดจากสาเหตุใด 
 10. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ ถ้านักเรียนแต่ละคนไม่ท างานตามขั้นตอนที่ก าหนดจะเกิดผลอย่างไร  
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ขั้นที ่ 5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 11. ให้นักเรียนน าเสนอโครงาน พร้อมทั้งสรุปโครงงานที่แสดงถึง กระบวนการท างานเป็นผังความคิด 
(mind map) พร้อมทั้งประเมินโครงงานส าหรับผู้ชมโครงงาน 
 12. นักเรียนน าผลการประเมินโครงงาน มาพัฒนากระบวนการท างานของตนเองเพ่ือน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนมีพฤติกรรมที่ดี 
 13. ให้นักเรียนเขียนกระบวนการท างานของตนเอง พร้อมทั้งอธิบาย จุดเด่น ของกระบวนการท างาน 
 14. ให้นักเรียนน าเสนอเหตุผลในการเลือกวิธีการ กระบวนการท างาน และเปิดโอกาศให้เพ่ือน ๆ  
ไดซ้ักถามตามความสนใจ 
 15. ให้นักเรียนจัดท าสมุดบันทุกการเรียนรู้ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงคอ์ย่างต่อเนื่อง 
 16. ให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเองอย่างเป็นระบบ 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ที ่1 ตัวอย่างและวิธีการท าโครงงาน 
 2. ใบงานมอบหมายโครงงาน 
 3. อุปกรณ์ในการท าโครงงาน 
กำรประเมินผล 
 แบบประเมินผลงาน 
  1. ด้านความรู้ (การน าเสนอผลงาน) 
  2. ด้านทักษะกระบวนการ (ผลจากการท าใบงาน) 
  3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (พฤติกรรมนักเรียน) 
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ใบควำมรู้ที่ 1 

ตัวอย่ำงและวิธีกำรท ำโครงงำน 

 

โครงงำน คือ งานวิจัยเล็กๆ ส าหรับ เป็นการแก้ปัญหา หรือข้อสงสัยโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดจะเรียกว่าโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ 

กำรท ำโครงงำน 
 1. ก าหนดปัญหา หัวข้อเรื่อง 
 2. ตั้งสมมุติฐาน หรือค าตอบชั่วคราว 
 3. ออกแบบการศึกษาค้นคว้า การทดลอง 
 4. ลงมือปฏิบัติ 
 5. สรุปผลโดยการจัดท ารายงานโครงงาน......อาจมีปัญหาใหม่เกิดข้ึน....... 
 6. น าเสนอผลงาน ประเมินผล 
 7. จัดนิทรรศการ ส่งประกวด 

หัวข้อกำรเขียนรำยงำนโครงกำร 
 1. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้..............เรื่อง.............. 
 2. ผู้จัดท า............อาจารย์ที่ปรึกษา..............โรงเรียน.........สังกัด.......ระดับชั้น.... 
 3. บทคัดย่อ 
 4. กิตติกรรมประกาศ 
 5. บทที่ 1 บทน า ที่มาและความส าคัญของโครงงาน........วัตถุประสงค์........สมมุติฐานของการศึกษา
ค้นคว้า......ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า........ตัวแปรที่เก่ียวข้อง........... (ถ้ามี).... 
 6. บทท่ี 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงานเรื่องนี้ 
 7. บทที่ 3 อุปกรณ์ วิธีด าเนินการศึกษา 
 8. บทที่ 4 ผลการศึกษา และอภิปรายผล 
 9. บทที่ 5 สรุปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ 
 10. เอกสารอ้างอิง 
หมายเหตุ : ตัวอย่างโครงงานเป็นของนักเรียน จึงมีรูปแบบหลากหลายตามความสามา รถของนักเรียน 
       แต่ละระดับชั้น 
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ใบงำนมอบหมำยงำน 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากใบความรู้ที่ 1 ตัวอย่างและวิธีการท าโครงงาน แล้ววางแผนการท างานๆ 
   เป็นขั้นตอน เตรียมน าเสนอผลงาน และสร้างรูปแบบการประเมินโดยผู้ชม 

แบบประเมินผลงำน 

ใบงำนที่ ............ เรื่อง ....................................................... 

ชื่อกลุ่ม    ................................................................................................................ ............................. 
สมาชิกกลุ่ม 1.   ................................................................................................................................. 
   2.   ........................................................................................................................ ......... 
   3.   ......................................................................................................................... ........ 
   4.   .................................................................................................................. ............... 

ค าชี้แจง    เขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องให้ตรงกับระดับคะแนน 

ด้าน สิ่งที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 

1. ความรู้ การน าเสนอผลงาน       

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด ผลงานจากการท าใบงาน       

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมนักเรียน       

รวม      

 
ลงชื่อ  .....................................................ผู้ประเมิน 

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

เกณฑ์กำรประเมินผล  และระดับคุณภำพของงำน 
 คะแนนรวม      ระดับคุณภาพของงาน      ประเมินผลรวม 
    10 - 12            ดีมาก           ผ่าน 
     7 - 9               ดี            ผ่าน 
     4 - 6            พอใช้            ผ่าน 
     0 - 3              ปรับปรุง         ไม่ผ่าน 

กำรประเมินผลโดยรวม   

           ผ่าน         ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์กำรประเมิน (แบบประเมินผลงำน) 
1.  ด้ำนควำมรู้ (กำรน ำเสนอผลงำน) 
 ระดับ  4   เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ถูกต้องชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาดีถูกต้อง 
 ระดับ  3   เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ถูกต้องชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  2   เนื้อหาครบถ้วน  ถูกต้องชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  1   เนื้อหาครบถ้วน  ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
 ระดับ  0   เนื้อหาไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 
2.  ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร/กระบวนกำรคิด (ผลงำนจำกกำรท ำใบงำน) 
 ระดับ  4   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  มีการคิดวิเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  3   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  2   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีมีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  1   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ขาดความร่วมมือในการท างาน ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ระดับ  0   ไม่มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ขาดความร่วมมือในการท างาน  ไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด 
3.  ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (พฤติกรรมนักเรียน) 
 ระดับ  4   ทุกคนมีส่วนร่วมท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  แสดงออกถึงความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น 
ในการท างาน 
 ระดับ  3   มีนักเรียนบางคนไม่สนใจท างาน 
 ระดับ  2   สมาชิกในกลุ่มครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ร่วมงานกลุ่ม 
 ระดับ  1   มีนักเรียนบางคนท างาน  และไม่สนใจกระตุ้นให้เพื่อนท า 
 ระดับ  0   ต่างคนต่างท า  โดยไม่มีการปรึกษากันเลย 
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ชื่อกิจกรรม  กำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ 
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนการท างานได้อย่างเป็นระบบ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในสังคมอย่างหมาะสม 
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม        2   ชั่วโมง 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที่  1   ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูน าคลิปวีดีโอ“เทคนิคการท างานให้ประสบความส าเร็จ” (https://youtu.be/JM2S0ldwtqk )  
ให้นักเรียนดู เมื่อดูจบแล้วให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่อง และอภิปราย ตามประเด็น 
   - การตั้งชื่อเรื่อง มีเหตุผลอย่างไร 
  - ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายในชีวิตจริง ต้องจัดการอย่างไรจึงจะส าเร็จ 
  - การท างาน ให้ประสบความส าเร็จ มีกระบวนการอย่างไรบ้าง 
ขั้นที่  2   รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 2. นักเรียนแต่ละคนน าเสนอเหตุผล และวิธีการจัดการในการท างานที่นักเรียนเคยใช้แล้ว 
ประสบความส าเร็จ เช่น ท างานส าเร็จในระยะเวลาสั้น รวดเร็ว 
 3. ให้นักเรียนน าเสนอ กระบวนการท างานเป็น ผังความคิด (mind map) หรือ แผนภาพ  
(graphic information) พร้อมกับให้เพื่อนประเมิน กระบวนการที่พึงพอใจมากที่สุด 
ขัน้ที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. นักเรียนน าผลการประเมิน มาปรับกระบวนการท างานของตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง 
 5. ให้นักเรียน สืบค้น วิธีการ กระบวนการท างาน ที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนชื่นชอบมาน าเสนอ 
ขั้นที่   4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 6. ให้นักเรียนน าเสนอเหตุผลในการเลือกวิธีการ กระบวนการท างาน และเปิดโอกาสให้เพ่ือนๆได้
ซักถามตามความสนใจ 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 7. ให้นักเรียนจัดท าสมุดบันทึกการเรียนรู้  คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
 8. ให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง อย่างเป็นระบบ 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการท างานเป็นขั้นตอน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 

https://youtu.be/JM2S0ldwtqk
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สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. คลิปการท างานที่ไม่มีการวางแผน 
 2. แบบประเมินกิจกรรม 

กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านการท างานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในสังคมอย่างเหมาะสม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

79 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ชื่อกิจกรรม   กำรวำงแผนกำรท ำงำน 
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ วางแผนการท างานได้อย่างเป็นระบบ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีการข้ันตอนการวางแผนการท างานที่ประสบความส าเร็จ 
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม        2   ชั่วโมง 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที่  1   ก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 1. ครูเตรียมภาพ และอุปกรณ์ ในการท าภารกิจสร้างเรือด้วยกระดาษ  ขนาด A4 ให้สามารถรับ
น้ าหนักเหรียญ ได้มากที่สุด และลอยล าได้นานที่สุด ให้นักเรียนวางแผนการท าภารกิจให้ส าเร็จ พร้อมทั้ง
น าเสนอกระบวนการกระบวนการ และอภิปราย ตามประเด็น 
  - การวางแผน 
  - การเตรียมการท างาน 
  - การก าหนดขั้นตอน 
  - การประเมินผลลัพธ์ และการปรับปรุงแก้ไข จนประสบความส าเร็จ 
ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 2. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม กระบวนการท างานที่ประสบความส าเร็จต้องมีกระบวนการ
อย่างไร 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายน าเสนอเหตุผล และวิธีการจัดการในการท างานที่ได้เรียนรู้ 
ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. ให้นักเรียนจัดท า น าเสนอ กระบวนการท างานเป็น ผังความคิด (mind map) หรือ แผนภาพ  
(graphic information) พร้อมกับให้เพื่อนประเมิน กระบวนการที่พึงพอใจมากที่สุด 
 5. นักเรียนน าผลการประเมิน มาปรับกระบวนการท างานของตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 6. ให้นักเรียน เขียนกระบวนการท างานของตนเอง พร้อมทั้งอธิบาย จุดเด่นของกระบวนการท างาน  
ให้นักเรียนน าเสนอเหตุผลในการเลือกวิธีการ กระบวนการท างาน และเปิดโอกาสให้เพ่ือนๆได้ซักถาม 
ตามความสนใจ 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 7. ให้นักเรียนจัดท าสมุดบันทึกการเรียนรู้  คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



 
 

80 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 8. ให้นักเรียนเขียนการท างานเป็นขั้นตอนของตนเอง และผลส าเร็จของการท างานเป็นขั้นตอน 
 9. ครูสุ่มเลือกนักเรียนน าเสนอท างานเป็นขั้นตอนของตนเอง และผลส าเร็จของการท างานเป็น
ขั้นตอนหน้าชั้นเรียน 
 10. ครูประเมินพฤติกรรมการท างานของนักเรียนในสถานการณ์ต่างๆ 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. อุปกรณ์ กระดาษ ขนาด A4 
 2. แบบประเมินกิจกรรม 
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านการท างานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในสังคมอย่างเหมาะสม 
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ชื่อกิจกรรม  กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ และเห็นความแตกต่างระหว่างการท างานที่มีประสิทธิภาพ และไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอก ความแตกต่าง และน าเสนอวิธีการ ระบบการท างาน และผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ  

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม       2   ชั่วโมง 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที่  1   ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนในการท างานต่างๆ ให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระหว่างผลงานการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิภาพ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 2. ให้นักเรียนน าเสนอ สิ่งที่ได้เรียนรู้ “การท างานที่มปีระสิทธิภาพ”  และอภิปราย 
  - การวางแผน 
  - การเตรียมการท างาน 
  - การก าหนดขั้นตอน 
  - การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข จนประสบความส าเร็จ 
 ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม การท างานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีกระบวนการอย่างไร (ผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพจะมีกระบวนการท างาน และผลที่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ) 
ขั้นที่  2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายและน าเสนอเหตุผล และวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
โดยท าการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่กลุ่มนักเรียนคัดเลือกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการงาน 
ขั้นที่  3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. ให้นักเรียนจัดท า น าเสนอ กระบวนการท างานเป็นผังความคิด (mind map) หรือ แผนภาพ  
(graphic information) พร้อมกับให้เพื่อนประเมิน กระบวนการที่พึงพอใจมากที่สุด 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 5. นักเรียนน าผลการประเมิน มาปรับกระบวนการท างานของตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง 
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ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 6. ให้นักเรียน เขียนกระบวนการท างานของตนเอง พร้อมทั้งอธิบาย จุดเด่น ของการท างาน  
ที่มีประสิทธิภาพ 
          7. ให้นักเรียนน าเสนอเหตุผลในการเลือกวิธีการ การท างานที่มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้เพ่ือนๆ 
ได้ซักถามตามความสนใจ 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 8. ให้นักเรียนจัดท าสมุดบันทึกการเรียนรู้  คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
 9. ให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง อย่างเป็นระบบ 
 10. นักเรียนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. วีดีทศัน์ “การท างานที่มีประสิทธิภาพ” 
 2. กระดาษปรู๊ฟ ขนาดใหญ่เพ่ือการเขียนแผนภาพ 
 3. แบบประเมินกิจกรรม 
 4. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านการท างานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในสังคมอย่างเหมาะสม 
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ชื่อกิจกรรม  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี 
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกในด้านการเคารพซึ่งกันและกัน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม     2      ชั่วโมง 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นที ่ 1  ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูเปิดนิทาน  นิทานน้องไข่เจียว เด็กดีไหว้ผู้ใหญ่ / นิทานสอนใจ indysong kids  
https://www.youtube.com/watch?v=4pJnvffw7TI และตั้งค าถามว่านักเรียนดูแล้วได้เรียนรู้อะไรจากนิทาน
บ้าง 
ขั้นที ่ 2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปพฤติกรรมที่ดีของน้องไข่เจียว 
 3. นักเรียนแต่ละคนบอกเล่าพฤติกรรมของตนเองที่เคยท าแบบน้องไข่เจียว 
ขั้นที ่ 3  เข้ำใจและแสดงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน ตามความเหมาะสมและให้นักเรียน แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับการท าความเคารพ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 5. นักเรียนบอกความรู้สึกจากการแสดงบทบาทสมมติ มีความประทับใจอย่างไร และนักเรียนจะน าไป 
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 6. ครูแจกใบงาน ที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบประเมินการแสดงความเคารพ 
 7. นักเรียนบอกคะแนนของตนเองจากแบบประเมิน และความรู้สึกที่ได้จากแบบประเมิน 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
  -  ให้นักเรียนสรุปข้อคิด และแนวทางท่ีจะแสดงออกซ่ึงการเคารพซึ่งกัน 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
  -  ครูสรุปเพิ่มเติม 
  -  ให้นักเรียนท าแบบประเมนิพฤติกรรมตนเอง 
  -  ครูสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนเกี่ยวกับการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. นิทานน้องไข่เจียว เด็กดีไหว้ผู้ใหญ่ / นิทานสอนใจ indysong kids 
https://www.youtube.com/watch?v=4pJnvffw7TI 2.  ใบงานที่ 1.1  
กำรวัดผลประเมินผล  
 แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4pJnvffw7TI
https://www.youtube.com/watch?v=4pJnvffw7TI
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ใบงำนที่ 1.1 

กำรแสดงควำมเคำรพ  กำรมีสัมมำคำรวะ 

เกณฑ์กำรประเมิน       ๕= ดีเยี่ยม, ๔= ดีมาก, ๓= ดี, ๒= พอใช้, ๑= ปรับปรุง 

ค ำชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมายลงในช่องทีต่รงกับพฤติกรรม 

ชื่อ............................................................ .......................................................ชั้น. ........................เลขที่.............. 

ข้อที่ องค์ประกอบและข้อบ่งชี้คุณภำพ 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 
นักเรยีนยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย หรือเพลงสรรเสริญพระ
บารมีแล้วโค้งค านับเมื่อเพลงจบ 

     

2 นักเรียนยกมือไหว้ครูและกล่าวทักทายว่า "สวัสดีครับ/ค่ะ"      

3 
เมื่อครูเข้ามาในชั้นเรียน นักเรียนยกมือไหว้ และกล่าวค าว่า "สวัสดี
ครับ/ค่ะ"   และเมื่อครูสอนเสร็จ นักเรียนยกมือไหว้ และกล่าวค าว่า 
"ขอบคุณครับ/ค่ะ" 

     

4 
นักเรียนเดินก้มตัวลงเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านครูหรือบุคลากรที่นั่งอยู่
หรือเดินสวนทางกัน 

     

5 นักเรียนยืนประสานมือไว้ และรับฟังครูหรือบุคลากรด้วยความตั้งใจ      

6 
นักเรียนกล่าวเสนอการช่วยเหลือ ในกรณีที่พบเห็นครูหรือบุคลากร
ถือสิ่งของจ านวนมาก 

     

7 
นักเรียนกล่าวค าว่า "ขออนุญาตครับ/ค่ะ" เมื่อต้องการเข้าพบครูหรือ
บุคลากรในห้องต่างๆ 

     

8 
นักเรียนยกมือไหว้และกล่าวค าว่า "ขอบคุณครับ/ค่ะ" เมื่อรับสิ่งของ
จากครูหรือบุคลากร 

     

9 
นักเรียนรุ่นน้องยกมือไหว้นักเรียนรุ่นพี่ และกล่าวทักทายด้วยความ
สุภาพ เมื่อรุ่นน้องพบกับรุ่นพ่ี 

     

รวมจ ำนวนควำมถี่      

สรุปผลการประเมิน  
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แบบประเมินพฤติกรรมกระบวนกำรท ำงำน 

ค ำชี้แจง  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงในช่องที่ 
             ตรงกับระดับคะแนน 

ที ่ ชื่อ – สกลุ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอ่ืน 

การท างาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมีส่วน
ร่วมในการ
ปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม 

รวม 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ     = 3 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างบ่อยครั้ง       = 2 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง             = 1 
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ชื่อกิจกรรม  อ่อนน้อมอย่ำงรวงข้ำว 
จุดประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเคารพซึ่งกันและกัน 
 2. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกับการเคารพซึ่งกันและกัน 
 3. นักเรียนแสดงพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเคารพซึ่งกันและกัน 

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม        2      ชั่วโมง 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. นักเรียนดูคลิป “สิทธิของปวงชนชาวไทย” ครูอธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นการแสดงความเคารพซ่ึงกันและกันในระดับโรงเรียน 
ระหว่างพี่และน้อง  ล ที่นักเรียนเคยปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนๆ  
ขั้นที ่ 2  รับรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับความเคารพซึ่งกันและกัน 
 4. น าเสนอองค์ความรู้ที่สรุปได้ เรื่องการเคารพซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้เพ่ือนในชั้นเรียนซักถาม 
ขั้นที ่ 3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 5. ให้นักเรียนสร้างสถานการณ์จ าลองเรื่อง  “การเคารพซึ่งกันและกัน” และแนะน าบทบาทของตนเอง 
 6. เพ่ือนในชั้นเรียนร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละตัวละคร 
ขัน้ที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้อีกครั้ง 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 8. ให้นักเรียนสรุปพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง 
 9. ครูสรุปเพิ่มเติมอีกครั้ง  เรื่องการปรับพฤติกรรมการเคารพซึ่งกันและกัน 
ขั้นที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 10. ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมเคารพซึ่งกันและกัน ในโอกาสต่างๆ ครูท าการประเมินเป็นระยะๆ  

สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
 1. คลิป “สิทธิของปวงชนชาวไทย” (https://www.youtube.com/watch?v=s6-TRORlK2g) 
 2. สถานการณ์จ าลอง เรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน 
 3. ใบงานสรุปพฤติกรรมการแสดงออก 

กำรวัดผลและประเมินผล 

 1. แบบประเมินพฤติกรรม  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6-TRORlK2g


 
 

87 รูปแบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวนิัยนักเรียน สพฐ. 
 

แบบสรุปพฤติกรรม 

ชื่อ.......................................................สกุล.......................................................ชั้น............................ 

เคำรพซ่ึงกันและกัน ไม่เคำรพซ่ึงกันและกัน 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

ชื่อ.......................................................สกลุ.......................................................ช้ัน............................ 

ค ำชี้แจง  ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรม และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน 4 , 3 , 2 , 1 เพียงช่องเดียว 
   โดยพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพ 

ข้อ รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 ปรับปรุง 1 
1 นักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรม 

อย่างตั้งใจ 
    

2 นักเรียนสามารถน าเสนอกิจกรรมได้
หลากหลาย 

    

3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม 
ของตัวละครได้เป็นอย่างดี 

    

4 นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ของ 
การเคารพซึ่งกันและกันได้ 

    

5 นักเรียนมีพฤติกรรมในการเคารพซึ่งกัน
และกัน 

    

เกณฑ์กำรประเมิน 

 คะแนน  18 - 20  หมายถึง   ดีมาก  ระดับคุณภาพ  4 
คะแนน  14 - 17  หมายถึง   ดี  ระดับคุณภาพ  3 
คะแนน  10 – 13 หมายถึง   พอใช้  ระดับคุณภาพ  2 
คะแนน  1 - 9  หมายถึง   ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 

สรุปผลกำรประเมิน 

 ได้คะแนน.....................  ระดับคุณภาพ...........................ผู้ประเมิน.........................................  
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ชื่อกิจกรรม   ยิ้มทุกที่สวัสดีทุกครั้ง 

จุดประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย การเคารพซึ่งกันและกัน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่เคารพซึ่งกันและกัน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีมารยาทไทย การเคารพซึ่งกันและกัน 

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม   2      ชัว่โมง 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 

ขั้นที่  1  ก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ มารยาทของคนไทย และการเคารพซึ่งกันและกัน 
 2. ให้นักเรียนดู คลิปวีดีโอ เรื่อง “มารยาทไทย งามอย่างไทย” 
https://www.youtube.com/watch?v=uj9n7Pb0zZA หรือให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมมารยาทไทย และการเคารพซึ่งกันและกัน 
ขั้นที ่ 2  รับรู้พฤติกรรมกรรมที่พึงประสงค์ 

 3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน หรือตามความเหมาะสม 

 4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรคือผลดีของการมีมารยาท  และการเคารพ 
ซึ่งกันและกัน จากคลิปวีดีโอ เรื่อง “มารยาทไทย งามอย่างไทย” โดยบันทึกผลการอภิปรายในใบงานที่ 1 เรื่อง 
มารยาทไทย งามอย่างไทย 
ขั้นที่ 3 เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 5. ให้แต่ละกลุ่มศึกษา ใบความรู้ เรื่อง มารยาทไทย และการเคารพซึ่งกันและกัน 
 6. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นผลดีของการมี
มารยาทและการเคารพซึ่งกันและกัน และผลเสียของการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งกันและกัน 
 7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยการแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับมารยาทไทย และการเคารพ
ซึ่งกันและกัน 
ขั้นที ่ 4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 8. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ ผลเสียของการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพ 
ซึ่งกันและกัน 
 9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 2 ผลเสียของการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งกันและกัน 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 ให้นักเรียนเลือกพฤติกรรมการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งวางแนวทาง  
การแก้ไขพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น ตามใบงานที่ 3 การแก้ไขพฤติกรรมการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพ
ซึ่งกันและกัน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uj9n7Pb0zZA
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ขั้นที่  6  แสดงตัวตนมีพฤติกรรมที่ดี 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปพฤติกรรมการมีมารยาท  และการเคารพซึ่งกันและกันของตนเอง และ
น าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 

 1. คลิปวีดีโอ เรื่อง “มารยาทไทย งามอย่างไทย” 
 2. ใบงานที่ 1 เรื่อง มารยาทไทย งามอย่างไทย 
 3. ใบงานที่ 2 เรื่อง ผลเสียของการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งกันและกัน 
 4. ใบงานที่ 3 เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งกันและกัน 
 5. ใบความรู้ เรื่อง มารยาทไทย และการเคารพซึ่งกันและกัน 

กำรประเมินผล 
 -  แบบประเมินผลงาน 
  1. ด้านความรู้ (การน าเสนอผลงาน) 
  2. ด้านทักษะกระบวนการ (ผลจากการท าใบงาน) 
  3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (พฤติกรรมนักเรียน) 
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ใบงำนที่ 1 

เรื่อง มำรยำทไทย งำมอย่ำงไทย 

ค ำชี้แจง   ให้แต่ละกลุ่มบันทึกผลการอภิปรายจากการดูคลีปวีดีโอ เรื่อง  “มารยาทไทย งามอย่างไทย” 

กลุ่มท่ี.......................................................................................  

ผลดีของการมีมารยาท และการเคารพซึ่งการและกัน ผลเสียการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งการและกัน 
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ใบงำนที่ 2 

ผลเสียของกำรไม่มีมำรยำท และกำรไม่เคำรพซ่ึงกันและกัน 

ค ำชี้แจง   ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลเสียผลเสียของการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งกันและกัน 

กลุ่มท่ี..............................................................  

ผลเสียผลเสียของการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งกันและกัน มีดังนี้ 
1............................................................................................................................ ..............................................
2................................................................................................................................................................ ...........
3....................................................................................................................... ....................................................
4............................................................................................................................ ............................................... 
5........................................................................................................................................................... ................ 
6................................................................................................................. .......................................................... 
7............................................................................................................................ ...............................................
8..................................................................................................................................................... ......................
9............................................................................................................ ...............................................................  
10........................................................................................................................... .............................................. 
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ใบงำนที่ 3 

เรื่อง กำรแก้ไขพฤติกรรมกำรไม่มีมำรยำท และกำรไม่เคำรพซ่ึงกันและกัน 

ค ำชี้แจง  ให้แต่ละกลุ่มเลือกพฤติกรรมการไม่มีมารยาท และการไม่เคารพซึ่งกันและกันของตนเองที่คิดว่าไม่ดี 
ควรแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขี้น คนละ 1 พฤติกรรม พร้อมทั้งระบุกิจกรรมที่จะปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมตรงต่อเวลา  

ชื่อ................................................................................ชั้น ...................................เ ลขที่............................ 

พฤติกรรมการการมีมารยาทและการเคารพ 
ซึ่งกันและกันที่ควรแก้ไข 

กิจกรรมปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมการมีมารยาท 
และการเคารพซึ่งกันและกันให้ดีขึ้น 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง มำรยำท และกำรเคำรพซ่ึงกันและกัน 

มำรยำทไทย 
 มำรยำทไทย เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นพฤติกรรมที่คนไทย
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ อ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และถูกต้องตามกาลเทศะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย รวมถึงการปฏิบัติอ่ืนๆ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องย่อมแสดงถึง 
การมีสมบัติผู้ดี และย่อมได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป เพราะเป็นผู้รู้จักปฏิบัติและวางตัวได้เหมาะสม 
 1. มำรยำทในกำรแสดงควำมเคำรพ 
 การแสดงความเคารพ เป้นการแสดงออกถึการให้เกียรตอและความอ่อนน้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในสังคมไทยที่ให้ความส าคัญต่อการเคารพ การแสดงความเคารพตามารยาทไทยมีหลายลักษณะ เช่น การไหว้ 
การกราบ การค านับ ทั้งนี้ขึ้นอยู๋กับ โอกาส สถานที่ และระดับอาวุโสของผู้ที่เราแสดงความเคารพ ดังนั้น  
เราจะต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  1.1 กำรแสดงควำมเคำรพในกำรกรำบ การกราบเป็นการแสดงความความเคารพผู้ใหญ่  
ผู้ที่มีอาวุโสมาก หรือผู้ที่เราให้ความเคารพนับถืออย่างสูง ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้รับอย่างสูงสุด  
โดยการกราบมีระดับท่ีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบุคคลที่เรากราบ 
  กำรกรำบบุคคลทั่วไป เป็นการกราบบุคคลทั่วไปที่มีอาวุโสมากกว่าเรา ซึ่งมีขั้นตอน 
การปฏิบัติ ดังนี้ 
   นั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ที่เราจะกราบ เก็บปลายเท้าให้เรียบร้อย 
   ค่อยๆ ค้อมตัวหมอบลงกับพื้น 
   วางแขนท่อนล้างทั้งสองข้างกราบไปกับพ้ืน 
   ประนมมือตั้งบนพื้นแบบไม่แบมือ 
   ค่อยๆ ก้มศีรษะโดยให้หน้าผากแตะสันมือ 
   กราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ 
   ทรงตัวขึ้นกลับเข้าสู่ท่านั่งพับเพียบอย่างสงบ 
        กำรกรำบผู้มีอำวุโส เป็นการกราบพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้ที่เราให้ความเคารพ  
ซึ่งมีวิธีธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
   นั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ที่เราจะกราบ เก็บปลายเท้าให้เรียบร้อย 
   ค่อยๆ ค้อมตัวลงหมอบลงกับพื้น 
   ทอดแขนและมือทั้งสองข้างราบไปกับพ้ืน 
   ประนมมือตั้งบนพื้นแบบไม่แบมือ 
   ค่อยๆ ก้มศีรษะโดยให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือ 
   กราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ 
   ทรงตัวขี้นกลับสู่ท่านั่งพับเพียบอย่างสงบ 
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  1.2 กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรแสดงควำมเคำรพ 
       เมื่อเราแสดงความเคารพตามมารยาทไทยได้ถูกต้องแล้ว เราก็ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีเพ่ือให้คนทั่วไปในสังคมเห็นความส าคัญ และสามารถแสดงความเคารพต่อกันได้อย่างเหมาะสม การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการแสดงความเคารพ ท าได้ ดังนี้ 
   1. แสดงความเคารพผู้อื่นทุกครั้งเมื่อพบเจอกัน 
         2. แสดงความเคารพโดยปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบแผนมารยาทไทย 
         3. แสดงความเคารพให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ และกาลเทศะ 
         4. แสดงความเคารพด้วยวิธีต่างๆ อยู่เสมอจนเป็นนิสัย 
           1.3 กำรมีส่วนและแนะน ำผู้อ่ืนให้อนุกรักษ์กำรแสดงควำมเคำรพ 
       แนวทางท่ีจะช่วยอนุรักษ์การแสดงความเคารพตามมารยาทไทย ท าได้ ดังนี้ 
         1. บอกเล่าถึงความส าคัญของการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยให้คนทั่วไป
รับทราบ และน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
        2. บอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในการแสดงความเคารพให้คนรอบข้างรับฟัง 
        3. แนะน าวิธีการแสดงความเคารพท่ีถูกต้อง 
       4.  เผยแพร่ความรู้ในการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยผ่าสื่อต่างๆ 
        5. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ
รวมถึงชักชวนบุคคลรอบข้างให้เข้าร่วมกิจกรมมด้วย 
 2. มำรยำทในกำรสนทนำ 
 การสนทนา เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพราะเราต้องการติดต่อสื่อสารกับ
คนรอบข้างเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดต่างๆ การสนทนาที่ดีนั้น จะต้องค านึงถึงมารยาทในการสนทนา  
เป็นส าคัญ เพราะจะช่วยในการสนทนาด าเนินไปอย่างราบรื่น ช่วยสร้างความรู้สึกอันดีต่อกัน และเป็นการแสดง
ถึงการให้เกียรติคู่สนทนา 
  2.1 มำรยำทในกำรสนทนำที่ถูกต้อง  การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการสนทนา สามารถ
ท าได้ ดังนี้ 
   เริ่มบทสนทนาด้วยการกล่าวค าทักทายที่สุภาพ 
   ใช้ภาษาสุภาพในการสนทนาทุกครั้ง 
   พูดในสิ่งที่เป็นความจริง มีเนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ 
   พูดสนทนากันโดยอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุและผล 
   เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สนทนาแสดงความคิดเห็นบ้าง 
   ใช้น้ าเสียงในการพูดไม่ดังหรือเบาเกินไป 
    เปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนอย่างไม่มีอคติ 
   ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่คู่สนทนาก าลังพูดอยู่ 
   ไม่พูดนินทา หรือพูดในสิ่งที่ท าให้คู่สนทนาเสียความรู้สึก 
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       2.2 กำรมีส่วนร่วมและแนะน ำผู้อื่นในกำรสนทนำอย่ำงเหมำะสม 
           เมื่อเราปฏิบัติตนเป็นผู้มรมารยาทในการสนทนาได้อย่างถูกต้องแล้วควรแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตามด้วยวิธีการที่เหมาะสม ดังนี้ 
   บอกเล่าผลดีที่เกิดจากการเป็นผู้มีมารยาทในการสนทนา 

แนะน าผู้อ่ืนให้เป้นผู้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการสนทนาที่ถูกต้อง 
บอกเล่าประสบการณ์ของตนเองในการมีมารายาทในการสนทนาให้ผู้อ่ืนฟัง 
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมมารยาทการสนทนาอย่างสม่ าเสมอ 
เผยแพร่ข้อมุลที่เป็นประโยชนืในเรื่องมารยาทในการสนทนาให้สังคมได้รับทราบ 

แบบประเมินผลงำน 

ใบงำนที่ ............ เรื่อง ....................................................... 
ชื่อกลุ่ม    ................................................................................................................ ............................. 
สมาชิกกลุ่ม 1.   ............................................................................................................................ ..... 
   2.   ........................................................................................................................ ......... 
   3.   ........................................................................................................................ ......... 
   4.   ......................................................................................................... ........................ 

ค ำชี้แจง    เขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องให้ตรงกับระดับคะแนน 

ด้าน สิ่งที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 

1. ความรู้ การน าเสนอผลงาน       

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด ผลงานจากการท าใบงาน       

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมนักเรียน       

รวม      

        

       ลงชื่อ  .....................................................ผู้ประเมิน 
       วันที่............เดือน................................พ.ศ. ................ 

เกณฑ์กำรประเมินผล  และระดับคุณภำพของงำน 

 คะแนนรวม      ระดบัคุณภาพของงาน      ประเมินผลรวม 

    10 - 12            ดีมาก           ผ่าน 

     7 - 9               ดี            ผ่าน 

     4 - 6            พอใช้            ผ่าน 

     0 - 3              ปรับปรุง         ไม่ผ่าน 
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กำรประเมินผลโดยรวม   

           ผ่าน         ไม่ผ่าน 

เกณฑ์กำรประเมิน (แบบประเมินผลงำน) 
1.  ด้ำนควำมรู้ (กำรน ำเสนอผลงำน) 
 ระดับ  4   เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ถูกต้องชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาดีถูกต้อง 

 ระดับ  3   เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ถูกต้องชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 

 ระดับ  2   เนื้อหาครบถ้วน  ถูกต้องชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 

 ระดับ  1   เนื้อหาครบถ้วน  ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 

 ระดับ  0   เนื้อหาไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน  ไม่มีความต่อเนื่อง  ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง 

2.  ดำ้นทักษะ/กระบวนกำร/กระบวนกำรคิด (ผลงำนจำกกำรท ำใบงำน) 
 ระดับ  4   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ยอมรับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้อื่น  มีการคิดวิเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 ระดับ  3   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 ระดับ  2   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความร่วมมือในการท างาน ไม่รับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีมีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 ระดับ  1   มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ขาดความร่วมมือในการท างาน ไม่รับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 ระดับ  0   ไม่มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ขาดความร่วมมือในการท างาน  ไม่รับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่มีการคิดวิเคราะห์  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

3.  ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (พฤติกรรมนักเรียน) 
 ระดับ  4   ทุกคนมีส่วนร่วมท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  แสดงออกถึงความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการท างาน 

 ระดับ  3   มีนักเรียนบางคนไม่สนใจท างาน 

 ระดับ  2   สมาชิกในกลุ่มครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ร่วมงานกลุ่ม 

 ระดับ  1   มีนักเรียนบางคนท างาน  และไม่สนใจกระตุ้นให้เพื่อนท า 

 ระดับ  0   ต่างคนต่างท า  โดยไม่มีการปรึกษากันเลย 
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ชื่อกิจกรรม   เพื่อนที่เคำรพ 
จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน 
 2. นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่เกิดข้ึนจากการไม่เคารพซึ่งกันและกันได ้
 3. นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเคารพซึ่งกันและกันได้ 
ระยะเวลที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม     2    ชั่วโมง 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขัน้ที ่ 1  ก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1. ครูถามนักเรียนเรื่องความหมายของค าว่า สิทธิ 
 2. ครูอธิบายค าว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจอันชอบธรรม เช่น บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
หรืออ านาจที่จะกระท าการใด ๆ ได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย 
ขั้นที ่ 2  รับรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 3. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องความเกรงใจ และติดเนื้อเพลง “ความเกรงใจ” ให้นักเรียนอ่าน 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงพร้อม ๆ กัน และปรบมือให้เข้าจังหวะ 
 5. เมื่อนักเรียนร้องเพลงจบ ครูถามนักเรียน ฟังเพลงแล้ว นักเรียนรู้สึกอย่างไร และนักเรียน  
มีความเกรงใจคนรอบข้างตัวเราเหมือนเนื้อเพลงหรือไม่ 
ขั้นที ่ 3  เข้ำใจและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 6. นักเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แบ่งโ ดยใช้ เกมแบ่งกลุ่ม “สวนดอกไม้”  
โดยเขียนชื่อดอกไม้ 5 ชนิด ลงในฉลาก เช่น กุหลาบ ทานตะวัน ชบา จ าปี ยี่โถ ให้นักเรียนทุกคนจับ  
แล้วเข้ากลุ่มตามชื่อดอกไม้กลุ่มใดได้ครบก่อนให้นั่งลง 
ขั้นที่  4  สร้ำงเจตคติที่ดี 
 7. ครูแจกเอกสารและสถานการณ์จ าลองและบทบาทให้ผู้แสดงศึกษาและซักซ้อมก่อนการแสดง 
 8. ผู้แสดงแนะน าตนเองตามบทบาทท่ีได้รับ 
 9. แสดงบทบาทตามสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดไปตามล าดับที่เตรียมไว้ 
 10. ครูแจกใบงาน เรื่อง  “การวิเคราะห์ผลของการไม่เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน” ให้นักเรียนทุกคน  
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ เมื่อได้ประสบกับปัญหาแบบนี้นักเรียนมีวิธีคิด และท าอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
 11. ครูและนักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์และทบทวนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากสถานการณ์นั้น ๆ 
“เรื่องการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น”  โดยเน้นที่กระบวนการและบทบาทการแสด’ 
 12. ครูเก็บใบงานจากนักเรียนแต่ละคนแล้วสุ่มตัวอย่างตรวจค าตอบ 
ขั้นที่  5  จัดระบบพฤติกรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 13. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในข้อค าถามเดียวกันนักเรียนที่ได้ตอบลงในใบงาน โดยในช่วง 
การอภิปรายนี้ครูจะซักถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการพิจารณาหาเหตุผลในการตอบค าถาม  
หลังการอภิปราย 
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 14. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปข้อคิดที่ได้จากสถานการณ์ เรื่องการไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
และ ท าเป็นแผนภูมิติดไว้ที่ห้อง 
 15. ให้นักเรียนท าแบบประเมินพฤติกรรมการแสดงออกที่นักเรียนสนใจ 
 16. ครูสรุปเพิ่มเติมว่าการที่คนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขได้ต้องรู้จักค าว่า ความเกรงใจ
และต้องรู้จักค าว่าสิทธิ ความหมายของค าว่าสิทธิ คืออ านาจอันชอบธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีพึงได้ โดยไม่ไป 
เบียดเบียนคนอ่ืน สิทธิที่มีอยู่นี้จะปรากฏในหลายๆ ด้าน เช่นสิทธิในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ 
ของตนเอง ที่เรียกว่า สิทธิตามกฎหมายแพ่ง หรือในการเลือกตั้งบุคคลทุกคนก็มีสิทธิในการ เลือกตั้ง  
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิในร่างกาย สิทธิในการประกอบกิจการ 
ขัน้ที่  6  แสดงตัวตนเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดี 
 17. ให้นักเรียนน าผลการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกสรุปเป็นแนวปฏิบัติของตนเองในสถานการณ์ 
นั้น ๆ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. เพลง “ความเกรงใจ” 
 2. สถานการณ์ต่าง ๆ 5 สถานการณ์ 
 3. ใบงาน “การวิเคราะห์ผลของการไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืน” 
 4. แบบประเมินพฤติกรรม   

กำรวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจสอบจากการปฏิบัติตามใบงานของนักเรียน 
 2. แบบประเมินพฤติกรรมการเคารพซึ่งกันและกัน 
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แบบประเมินพฤติกรรมกำรเคำรพซึ่งกันและกัน 

ค ำชี้แจง  ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน  
              4,3,2,1 เพียงช่องเดียว โดยพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพ (ก าหนดรายละเอียด) 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก 
( 4 ) 

ด ี
( 3 ) 

พอใช้ 
( 2 ) 

ปรับปรุง 
( 1 ) 

1      
2      
3      
4      
5      

 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน 18 -20    หมายถึง ดีมาก  ระดับคุณภาพ 4 
 คะแนน 14 - 17    หมายถึง ดี  ระดับคุณภาพ 3 
 คะแนน 10 - 13    หมายถึง พอใช้  ระดับคุณภาพ 2 
 คะแนน  5 - 9      หมายถึง ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ 1 

สรุปผลการประเมิน 

ได้คะแนน.................ระดับคุณภาพ................ 

 

 

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

           วันที่..............เดือน................พ.ศ................ 
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เพลง ควำมเกรงใจ  
                                            (ผู้แต่ง : นำงฟ้ำ) 

ควำมเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี 
ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ 

เกิดเป็นคนถ้ำหำกไม่เกรงใจใคร 
คนนั้นไซรไ้ร้คุณธรรมประจ ำตน 

 

 

 

บทบำทสมมุติ สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

สถำนกำรณ์ที่ 1  ธีระหยิบสมุดการบ้านของอานนท์ไปลอกโดยไม่บอกท าให้อานนท์ถูกครูท าโทษ 

อานนท์โกรธมาก บอกเพ่ือนว่า “ต่อไปนี้นายไม่ต้องมาขอยืมอะไรเราอีกแล้ว” 

          สถำนกำรณ์ที่ 2  แก้วตาก าลังเข้าคิวซื้ออาหารกลางวัน  ทันใดนั้น วิภาซึ่งเพ่ิงมาถึงก็เดินแซงคิวไป

ซื้ออาหารก่อน อย่างหน้าตาเฉย แก้วตาโมโหผลักวิภาล้มลง วิภา “ขอโทษเถอะแก้วตา  เราหิวมากเหมือนจะ

เป็นลม เพราะเมื่อเช้าเราไม่ได้ทานข้าวมา” 

          สถำนกำรณ์ที่ 3   นักเรียนวิ่งหยอกล้อกันเสียงดังมาก จนครูห้องใกล้เคียงต้องเดินมาดุ ครูพูดว่า 

“พวกเธอ เหลวไหลกันมากนะ ครูจะท าโทษให้ทุกคนไปขอโทษเพ่ือน ห้องข้างๆ แล้วคัดลายมือคนละ 500 

จบ” นักเรียนพูดว่า “ผม / หนู จะไม่ส่งเสียงรบกวนคนอื่นอีกแล้ว ครับ/ค่ะ”    

          สถำนกำรณ์ที่ 4   นักเรียน ป.6  บังคับให้น้องชั้น ป.2 หิ้วกระเป๋าหนังสือให้  นักเรียน ป.6 “เดิน

เร็วหน่อยได้ไหม”  ว่าแล้วก็ผลักน้อง ป.2 หัวคะม า น้องชั้น ป.2  ชกนักเรียนชั้น ป.6 แลว้บอกว่า “ทนไม่ไหว

แล้ว  เป็นไงเป็นกัน” 

           สถำนกำรณ์ที่ 5  สุนิสา  แอบหยิบโทรศัพท์ของอนุสรามาโทรหาแฟน โดยไม่ขออนุญาต 

              อนุสรา  :    สุนิสา เธอแอบเอาโทรศัพท์ของเรามาโทรหาแฟน โดยไม่ขออนุญาต 

              สุนิสา   :    ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ก็เราเป็นเพ่ือนกัน 

              อนุสรา  :    เธอไม่น่าท าแบบนี้เลย เขาเรียกว่าคนไม่มีมารยาท และไม่เคารพสิทธิของคนอ่ืน 

                             เราเสียใจนะท่ีมีเพ่ือนแบบนี้  
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ใบงำน  

เรื่อง กำรวิเครำะห์ผลของกำรไม่เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างคิดวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้น และสิ่งที่นักเรียนคิดว่าควรกระท า

   จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

สถำนกำรณ ์ ผลที่เกิดขึ้น สิ่งท่ีควรกระท ำ 
`1. การหยิบของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

  

2. การลัดคิวซื้ออาหาร 
 

  

3. การส่งเสียงรบกวนห้องอ่ืน ๆ 
 

  

4. การเอาเปรียบคนอ่ืนโดยใช้ให้เขาท างานให้ 
 

  

5. การน าโทรศัพท์ของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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กำรวัดและประเมินผล 

 การด าเนินการวัดและประเมินผลวินัยของผู้เรียนต้องใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม  
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทั้งครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ  ผู้ปกครอง และเพ่ือนของผู้เรียนเนื่องจาก 
การประเมินวินัยของผู้เรียนเป็นการประเมินจากหลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกห้องเรียน การประเมิน   
สามารถด าเนินการได ้ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประเมินวินัยนักเรียนท าความเข้าใจการประเมินวินัยของผู้เรียนตามบทบาทที่
เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยครูผู้สอน ผู้ปกครอง และเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 2. ก าหนดวิธีการประเมิน เกณฑ์ และเครื่องมือประเมิน 
 3. ก าหนดระดับพฤติกรรมบ่งชี้ความมีวินัย ในแต่ละระดับ 
 4. ครูผู้สอน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
แนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินวินัยนักเรียน 

แนวปฏิบัติในการด าเนินการวัดและประเมินผลวินัยนักเรียนได้ดังนี้ 
 1. ก าหนดคุณลักษณะด้านวินัย พร้อมพฤติกรรมบ่งชี้ 
 2. เลือกรูปแบบเครื่องมือวัด เช่น 
  2.1  แบบสังเกต 
  2.2  แบบสัมภาษณ์ 
  2.3  แบบตรวจสอบรายการ 
  2.4  แบบมาตรประมาณค่า 
  2.5  แบบวัดสถานการณ์ 
  2.6  แบบบันทึกพฤติกรรม 
  2.7  แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เป็นต้น 
 การวัดและประเมินวินัยของผู้เรียน ต้องใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่หลากหลาย ข้อมูลจึงจะน่าเชื่อถือ 
ดังนั้นการเลือกวิธีการวัดและประเมินผลจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
 1. สร้างเครื่องมือประเมินวินัยของผู้เรียน 
 การสร้างเครื่องมือประเมินวินัยนักเรียน ควรค านึงถึงการเขียนข้อความหรือรายการที่จะวัดว่า 

มีความชัดเจน  โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ที่ ก าหนดไว้แล้ว ถ้าเป็นข้อความที่แสดงพฤติกรรมส าคัญ 

และยังไม่สามารถประเมินได้ ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมส าคัญย่อยๆ เช่น คุณลักษณะการมีวินัย 

พฤติกรรมบ่งชี้ คือ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมไม่

ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการ

ท างาน 
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 เมื่อพิจารณาจากตัวบ่งชี้จะพบว่า บางพฤติกรรมไม่สามารถดูรายละเอียดและประเมินได้ ดังนั้น

จะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมดังกล่าวให้เป็นพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ดังนี้ 

 1) จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง 
 2) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 3) มีมารยาทในการเข้าประชุม 
 4) เข้าแถวซื้ออาหารตามล าดับ 
 5) ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
 6) ท ากิจวัตรของตนตามเวลา 
 7) ไปโรงเรียนทันเวลา 
 8) เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา 
 9) ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 10) เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย 
 เมื่อก าหนดข้อความหรือรายการที่จะวัดแล้วก็สามารถน าไปไว้ในเครื่องมือประเมินได้ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
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(ตัวอย่ำง) 
แบบมำตรประมำณค่ำเพื่อประเมินมีวินัย 

ชื่อ – สกุล ............................................................ ชั้น ................ ภาคเรยีนท่ี ............ ปีการศึกษา .................. 
ค ำชี้แจง  ให้พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็น
จริง 
 ระดับคะแนน  3  หมายถึง     ปฏิบัติเป็นประจ า 
 ระดับคะแนน  2  หมายถึง    ปฏิบัติเป็นบางครั้ง                           
 ระดับคะแนน  1  หมายถึง    ปฏิบัติน้อย       
 ระดับคะแนน  0  หมายถึง    มีพฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 0 
   1.  จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง     
   2.  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน     
   3.  มีมารยาทในการเข้าประชุม     
   4.  เข้าแถวซื้ออาหารตามล าดับ     
   5.  ทิ้งขยะในที่ท่ีจัดเตรียมไว้     
   6.  ท ากิจวัตรของตนตามเวลา     
   7.  ไปโรงเรียนทันเวลา     
   8.  เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา     
   9.  ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด     
   10. เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย     

รวมคะแนน     
คะแนนเฉลี่ย  

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

สถำนภำพของผู้ประเมิน          ตนเอง            เพ่ือน            พ่อแม่/ผู้ปกครอง         ครู 
เกณฑ์การประเมิน   คะแนน    23  -  30   ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
   คะแนน    15  -  22   ระดับคุณภาพ     ดี 

คะแนน    8  -  14  ระดับคุณภาพ     ผ่าน 
คะแนน    0  -  7   ระดับคุณภาพ    ไม่ผ่าน 

สรุปผลการประเมิน                ดีเยี่ยม            ดี                 ผ่าน                         ไม่ผ่าน 
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(ตัวอย่ำง) 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินมีวินัย 

ชื่อ – สกุล ............................................................ ชั้น ................ ภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา .................. 

ค ำชี้แจง  ให้พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้  แล้วท าเครื่องหมาย  ในแต่ละครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม 

รายการพฤติกรรม 
ครั้งที่สังเกต 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1.  จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง            

   2.  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน            

   3.  มีมารยาทในการเข้าประชุม            

   4.  เข้าแถวซื้ออาหารตามล าดับ            

   5.  ทิ้งขยะในที่ท่ีจัดเตรียมไว้            

   6.  ท ากิจวัตรของตนตามเวลา            

   7.  ไปโรงเรียนทันเวลา            

   8.  เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา            

   9.  ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด            

   10. เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย            

รวมทั้งหมด  

                                                                              ลงชื่อ ......................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                   (..............................................) 

สถำนภำพของผู้ประเมิน          ตนเอง            เพื่อน            พ่อแม่/ผู้ปกครอง         ครู 

เกณฑ์การประเมิน  แสดงพฤติกรรม    9 – 10  ครั้ง   ดีเยี่ยม 
    แสดงพฤติกรรม    7 – 8  ครั้ง     ดี 
    แสดงพฤติกรรม    5 – 6  ครั้ง     ผ่าน  
    แสดงพฤติกรรม     0 – 4 ครั้ง     ไม่ผ่าน  
สรุปผลการประเมิน            หาค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมที่แสดงและเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
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(ตัวอย่ำง) 

แบบบันทึกกำรสังเกตเพื่อประเมินมีวินัย 

ชื่อ – สกุล ............................................................ ชั้น ................ ภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา .................. 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ มีวินัย 3  
ค ำชี้แจง   ให้ท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน 
    ......................... 1. จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง 
    ......................... 2. แต่งกายถูกต้องตามระเบยีบของโรงเรยีน 
    ......................... 3. มีมารยาทในการเข้าประชุม 
    ......................... 4. เข้าแถวซ้ืออาหารตามล าดับ 
    ......................... 5. ท้ิงขยะในท่ีท่ีจดัเตรยีมไว ้
    ......................... 6. ท ากิจวตัรของตนตามเวลา 
    ......................... 7. ไปโรงเรียนทันเวลา 
    ......................... 8. เม่ือถึงชั่วโมงเรยีนเข้าเรยีนตามเวลา 
    ......................... 9. ท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
    ......................... 10. เข้ารว่มกิจกรรมตามเวลาท่ีนดัหมาย 
 

                                                                               ลงชื่อ ......................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                    (..............................................) 

สถำนภำพของผู้ประเมิน          ตนเอง            เพื่อน            พ่อแม่/ผู้ปกครอง         ครู 

เกณฑ์การประเมิน              แสดงพฤติกรรม    9 – 10  ครั้ง   ดีเยี่ยม 
        แสดงพฤติกรรม    7 – 8  ครั้ง      ดี 

                          แสดงพฤติกรรม    5 – 6  ครั้ง      ผ่าน  
                                     แสดงพฤติกรรม     0 – 4 ครั้ง     ไม่ผ่าน  
 

สรุปผลการประเมิน                 ผ่าน  มีพฤติกรรม  5- 10 ข้อ     
                                          ไม่ผ่าน  มีพฤติกรรมน้อยกว่า 5  ข้อ  
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คุณลักษณะ ด้ำนมีวินัย 

ค ำถำม 

 สายใจนอนตื่นสายจึงไม่ได้รับประทานอาหารเช้า และในชั่วโมงก่อนพักเที่ยง ครูปล่อยนักเรียน 5 นาที 

เมื่อสายใจเดินไปถึงโรงอาหาร ปรากฏว่ามีนักเรียนเข้าแถวรอซื้ออาหารยาวมาก ให้หยุดพักเลยเที่ยงไป บังเอิญ

สายใจเห็นเพื่อนสนิทยืนอยู่ในแถวด้วยนักเรียนคิดว่าสายใจจะท าอย่างไร 

ค ำตอบ/(คะแนน) 

   ก.(2)     ข.(3)   ค (4)   ง.(1) 

 4. สร้างเกณฑ์การประเมินวินัยนักเรียน 

 การประเมินวินัยนักเรียนจะต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนเหมาะสม เพราะเกณฑ์ 
การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือใช้ประเมินค่าผลการประพฤติปฏิบัติ
ของผู้เรียน เกณฑ์เหล่านี้ คือสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนควรประพฤติจนกลายเป็นลักษณะนิสัยได้ เกณฑ์การประเมิน 
มี 2  ลักษณะ คือ 
 1. เกณฑ์กำรประเมินแบบภำพรวม  คือแนวทางการให้คะแนน โดยพิจารณาจากภาพรวมการปฏิบัติ 
โดยจะมีค าอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน เช่น มีวินัย 
  ระดับ  3  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน 
      ปฏิบัติกิจกรรมหรือท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง 
   ระดับ  2   ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน โดย
       ต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง 
  ระดับ  1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน  
      โดยต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่ 
 2. เกณฑ์กำรประเมินแบบแยกประเด็น คือแนวทางการให้คะแนน โดยพิจารณาแต่ละส่วน 
ของการปฏิบัติซึ่งแต่ละส่วนจะต้องก าหนดค าอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในส่วนนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน โดยมีการ
เตือนเป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน โดยมีการ
เตือนเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน ได้ด้วย
ตนเอง 

การตรงต่อเวลา ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาได้ด้วย
ตนเอง โดยต้องมีการ
เตือนเป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาได้ด้วย
ตนเอง โดยต้องมีการ
เตือนเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาได้ด้วย
ตนเอง  

 

สรุปผลกำรประเมิน 
 5 – 6   คะแนน  หมายถึง   ดีเยี่ยม 
 3 – 4   คะแนน  หมายถึง   ดี 
 1 – 2   คะแนน  หมายถึง   ผ่าน 

 5. การสรุปผลการประเมิน 
 น าผลการประเมินวินัยนักเรียนที่จัดท าขึ้นตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา สรุปผลการประเมินนักเรียน 
เป็นรายบุคคล รายห้องเรียน รายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรงเวลา...

แนน่อน 
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วิธีกำรวัดและประเมินผลวินัยผู้เรียนตำมสภำพจริงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง กระบวนการสังเกต บันทึก 
และการรวบรวมข้อมูลจากผลงาน วิธีการ หรือสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพ่ือเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจต่อตัวผู้เรียน                         
การประเมินผลตามสภาพจริง จะไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แต่จะเน้นประเมินทักษะการคิด  
ที่ซับซ้อนในการท างาน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง  
ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย การวัดและประเมินตามสภาพจริง มีกระบวนการวัดผล  
การเรยีนรู้ตามแนวทาง ประการ คือ 3 
 1.วัดครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้จริง วัดความสามารถทางความรู้ ความคิดได้จริง 
( Cognitive Ability)  วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง  ( Performance/ Practice Ability)  
และวัดคุณลักษณะทางจิตใจได้จริง (Affective Characteristics) 
 2. วัดได้ตรงตามความเป็นจริง คือ สิ่งที่วัดได้นั้นเป็นข้อมูลเป็นการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้ เรียน ทั้งความสามารถทางความรู้ ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติ  
และคุณลักษณะทางจิตใจ มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดน้อยที่สุด ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยความสามารถ 
ได้คะแนนสูง ตัดความผิดพลาดที่ผู้มีความสามารถสูงกลับได้คะแนนน้อย 
 3. เลือกสรร คิดค้นเครื่องมือและเทคนิคการวัดผลที่เป็นการวัดพฤติกรรมที่แท้จริงที่แสดงออก  
ซึ่งความสามารถของผู้เรียน (Ability to do) ซึ่งอาจได้จากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน สังเกตจากการปฏิบัติ
ภาระงาน (Tasks) ที่จัดให้ปฏิบัติในสถานการณ์ที่ผู้สอนจะก าหนด สังเกตจากร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติ
ภาระงานของผู้เรียน เป็นต้น 
 ต่อไปนี้คือเทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริงที่น่าสนใจ วิธีซึ่งจะช่วยให้การวัดและการประเมินผล 7 
ตามสภาพจริงมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
  กำรสังเกต เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการแสดงออกวินัยของผู้เรียน ในการปฏิบัติงาน 
การแสดงอารมณ์ ความรู้สึกและลักษณะนิสัย โดยสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
หรือในสถานการณ์อ่ืนนอกโรงเรียน ซึ่งมีวิธีด าเนินการอยู่สองลักษณะคือ การสังเกตท า ได้โดยตั้งใจ 
กับการสังเกตที่ท าโดยไม่ตั้งใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงการสร้างหมายถึงการที่ครูก าหนดพฤติกรรม  
ที่ต้องสังเกต รวมถึงช่วงเวลาและวิธีการสังเกต ส่วนการสังเกตแบบไม่ตั้งใจ หรือไม่มีโครงสร้างนั้น หมายถึง  
ไม่มีก าหนดรายการสังเกตไว้ล่วงหน้า ครูอาจมีกระดาษเล็กๆติดตัวไว้ตลอดเวลาเพ่ือบันทึกเมื่อพบพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีมีความหมาย 
  กำรสัมภำษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมวินัยของนักเรียนในด้านความคิด
สติปัญญา ความรู้สึก กระบวนการขั้นตอนในการท างานและวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้ดี ซึ่งเป็นวิธีที่ อาจใช้
ประกอบการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยก่อนที่ครูจะสัมภาษณ์นั้น ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิ
หลังของนักเรียนและเตรียมชุดค าถามล่วงหน้าเสียก่อน เพ่ือท าให้การสัมภาษณ์เจาะตรงประเด็นและได้ข้อมูล
เพ่ิมมากขึ้น และขณะสัมภาษณ์ครูควรใช้วาจา ท่าทาง น้ าเสียงที่อบอุ่นเป็นกันเอง เพ่ือนักเรียนรู้สึกปลอดภัย
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และมีแนวโน้มจะให้ข้อมูลต่างๆ ควรสัมภาษณ์นักเรียนด้วยค าถามที่เข้าใจง่าย และอาจใช้การสัมภาษณ์  
กับบุคคลใกล้ชิดนักเรียนร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ิมเติม 
  กำรตรวจงำน เป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการน าผลการประเมินไปใช้ทันทีในลักษณะ 
2 คือ เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือช่วยปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมินที่ควรด าเนินการ
ตลอดเวลา และควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได้ เช่น การตรวจ
แบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติโครงการ/โครงการต่างๆ เป็นต้น 
  กำรรำยงำนตนเอง เป็นการให้นักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบค าถามสั้นๆ หรือตอบ
แบบสอบถามที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีท างาน ความ
พอใจในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
  กำรใช้บันทึกจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน 
ผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเพ่ือนครู  
หรือผู้ปกครอง เป็นต้น 
  กำรประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงำน แฟ้มสะสมงาน หมายถึงสิ่งที่ใช้สะสมงานของนักเรียน
อย่างมีจุดประสงค์ อาจเป็นแฟ้ม กล่อง แผ่นดิสก์ หรืออัลบั้มก็ได้ แฟ้มสะสมผลงานนี้จะเป็นหลักฐานสะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้าของนักเรียน 

 วิธีการประเมินตามสภาพจริงทีได้กล่าวแล้วนั้น ถ้าจะให้ได้มาซึ่งผลที่แท้จริงของนักเรียน ครูควรจะใช้
วิธีการเก็บข้อมูลหลายๆวิธีรวมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านรวมถึง  
มีเกณฑ์การประเมินชัดเจน และมีจ านวนมากเพียงพอที่จะประเมินผลที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนอย่างมั่นใจ  
จึงจะถือว่าเป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปอ้างอิงได้นั้นเอง 
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