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ความนํา 
 

คู่มือการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นฉบับนี้ เป็นคู่มือที่จัดทาํขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับครู 

ที่ทําหน้าที่ในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาให้แก่นักเรยีนได้นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสรา้งวินัยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านจิตอาสา เสียสละ 

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยคู่มือจะประกอบด้วยรายละเอียดการดําเนินงาน 3 ตอน 

ตอนที่ 1     รปูแบบการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

หลักการ 

รูปแบบ 

ระบบและกลไกการจัดกิจกรรม 

คําสําคัญของรปูแบบ ระบบและกลไก 

บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง 

ตอนที่ 2  แนวทางการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 

ตอนที่ 3  แนวทางการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

ตอนที ่4  เครื่องมือการประเมินผลการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานศึกษา 
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ตอนที่ 1 
รูปแบบการเสรมิสรา้งวินัยในสถานศกึษา 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

ด้านจติอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
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หลักการ 
1. ให้ความสําคัญกับตัวนักเรียน (Human Oriented) ในมิติความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) 

2. เน้นการปรับเปลี่ยนเจตคติที่เกิดจากความต้องการเปลี่ยนจากภายในตัวตนของนักเรียน (Internal Change) 

3. ใช้กิจกรรมเป็นฐานในการสร้างเจตคติที่ดีและเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืน  

(Activity based for Sustainable) 

4. ความตั้งใจจริงใจ ใส่ใจ จริงจัง ต่อเนื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Hare in mind) 

5. ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Participation) 

6. ยึดหลักการครูคือผู้สร้างผู้เรียนที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการคิดและกระบวนการ 

ปัญญา (Teacher as Student Contributors) 
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   กระบวนการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา  

 

รูปแบบการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (3S Model)  

 

                                                                                               Activity Based 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานคิด 
- นักเรียนมีพฤติกรรมและ

ลักษณะนิสัยทีแ่ตกต่างกัน 
- นักเรียนมาจากครอบครัวที่

เลี้ยงดูไม่เหมือนกันและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

- นักเรียนอยู่ในสังคม เพื่อนที่
แตกต่างกัน 

- นักเรียนมีความพร้อมของ
ครอบครัว ผู้ปกครอง 

- นักเรียนวิธีคิดเชิงเหตุผล
แตกต่างกัน 

- มีความเชื่อที่แตกต่างกัน 
ความพร้อมที่แตกต่างกัน 
เศรษฐฐานะแตกต่างกัน 
ความมุ่งมั่น แรงผลักที่
แตกต่างกัน 
มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องการ 

  เป็นคนดี 
 

ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kolberg) ระดับที่ 2. ระดับ
จริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (conventional morality) ช่วง
อายุระหว่าง 10-20 ปี ที่อยู่ในช่วงอายุนี้ส่วนใหญ่สามารถที่จะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคมเพราะรู้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน 

- นักเรียนมีพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิต
อาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

- นักเรียนเจคติที่ดีต่อการปฏิบัติตาม
วินัยเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน 

- นักเรียนมีเพื่อนนักเรียนเป็น
แรงผลักดันที่จะช่วยกันเสริมสร้างวินัย 

- นักเรียนมีครู ผู้บริหารเป็นต้นแบบ
ด้านวินัย 

- นักเรียนเป็นผู้นําด้านการเสริมสร้าง
วินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

กิจกรรมตามแนวทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมที่เน้นปลูกฝัง
วินัยเชิงลึกและยั่งยืน 

ครอบครัว   สถานศึกษา 
ชุมชน/ 
สังคม

มีสวนรวม/จริงใจ/ความรัก 
ความเมตตา 

ความรวมมือของภาคีเครือขายในการดูแล (Caring) ที่มี 
- ความตอเนื่อง (Continuing) 
- การปฏิบัติที่เนนแบบมนุษยพึงปฏิบัติตอมนุษย (Human 

approach to human) 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับสถานศึกษา 
- สถานศึกษาเป็นแหล่งสร้างเสริมวินัยให้แก่
นักเรียน 

- สถานศึกษามีกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยทั้ง
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

- สถานศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลด
ปัญหาด้านพฤติกรรมส่งผลต่อคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

- สถานศึกษาสร้างเยาวชนที่มีวินัยด้านจิต
อาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นสู่ชุมชนและ
สังคม 
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ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านจติอาสา เสียสละ เหน็อกเหน็ใจผู้อืน่ในสถานศึกษา 

 

  

P 

D 

C 

A 

(PLC) 

 

 

                                                                                                                                                                  

กิจกรรมนอกชัน้เรียน 
หน่วยที่ 1 การสร้างสรรค์สังคมจิตอาสา
พัฒนาสถานศึกษา 
หน่วยที่ 2 เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง น้อง
ช่วยพี่ 
หน่วยที่ 3 สภานักเรียน 
หน่วยที่ 4 จรรโลงศาสนา 
หน่วยที่ 5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมที่เน้นปลูกฝังวินัยเชิงลึกและยั่งยืนและทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
ประกอบด้วย  3 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็นดอกและผล 2) ลําต้น  และ 3) ที่เป็นราก 

ในส่วนแรกคือดอกและผล แสดงถึง พฤติกรรมการทําดีละเว้นชั่ว และพฤติกรรมการทํางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม เป็นพฤติกรรมของพลเมืองด ี 

ส่วนลําต้นไม้ประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ  1. เหตุผลเชิงจริยธรรม  2. มุ่งอนาคต 3. ความเชื่ออํานาจแบ่งคน 4. แรงจูงใจ    5. คุณธรรมจริยธรรม 
รากของต้นไม้ ประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน  คือ 1. สติปัญญา 2. ประสบการณ ์ทางสังคม 3. สุขภาพจิต 
ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kolberg) ระดับที่ 2. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (conventional morality) ช่วงอายุระหว่าง 10-20 ปี ที่อยู่ในช่วงอายุนี้ส่วนใหญ่สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคม
เพราะรู้ว่าเป็นกฎเกณฑ์  

- การดูแล 

- ติดตาม 

- ให
กําลังใจ 

- ใสใจ 

- รักและ
เมตตา 

-ชี้แนะ
แนวทาง
ปฏิบัติ 
(PLC) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
- การบูรณาการ (ในรายวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชา
หนาที่พลเมือง) /ทุกรายวิชา 
 * การสอดแทรก 
 * บูรณาการวิธีการเรียนรู 

Constructivism 
based on PD C A 

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, 
ผู้ปกครอง, ชุมชน, สังคม 

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, 
ผู้ปกครอง, ชุมชน, สังคม 

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, 
ผู้ปกครอง, ชุมชน, สังคม 

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, 
ผู้ปกครอง, ชุมชน, สังคม 

ความร่วมมือ 
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คําอธิบายระบบและกลไก/กระบวนการ 

 

 คําสาํคญั  

1. การมีวินัย  หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
ครอบครัว และสังคม 
 

  

2. ระบบและกลไกการเสริมสรา้งวินัยในสถานศึกษาดา้นจติอาสา เสียสละและเหน็อกเห็นใจผู้อืน่ หมายถึง กระบวนการ และกจิกรรมที่นําไปใช้ใน 

การเสริมสร้างเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในสถานศึกษาประกอบไปด้วย หลักการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนรายละเอียดการ 

จัดกิจกรรมในแต่หน่วยการเรียนรู้ สื่อทีใ่ช้/แหล่งเรียนรู้ และรวมถึงการประเมินผลการเสริมสร้างเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 

 

 

3. รูปแบบการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น หมายถึง การออกแบบภาพรวมของระบบและกลไกการเสริมสร้าง 

วินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่นมีองค์ประกอบที่ในสถานศึกษา 1) หลักการ  2) ฐานคิด  3) กระบวนการ 4) และผลลพัธ์ 
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4. 3S Model หมายถึง รูปแบบ ระบบและกลไกการเสริมสร้างวนิัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่นในสถานศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย 
   S1 = Service mind หมายถึง จิตอาสา หมายถึง จิตที่มคีวามสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวมด้วย สิ่งของ เงินทอง เวลา แรงกายและสติปัญญา
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างสมัครใจ ไม่มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้ 
   1) จิตอาสาต่อบุคคล หมายถึง การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยปัจจัยสี่ ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของ ความรู้ ชี้แนะในสิ่งที่มีประโยชน์ ชักจูงในสิ่งที่ดี
งาม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เพื่อบรรเทาความต้องการของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
   2) จิตอาสาต่อสังคม หมายถึง ร่วมมือกับผู้อื่นในการพัฒนาสังคม บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้บริการและอํานวยความสะดวกในส่วนที่ เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ตั้งใจทํางานส่วนรวมจนสําเร็จ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนต้น แสดงออกโดยไม่หวังผลตอบแทน 
   S2 = Sacrifice หมายถึง เสียสละ หมายถึง การแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นที่ควรให้ด้วย กําลังกาย ทรัพย์สิน สติปัญญา พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
เสียสละ ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 
   1) เสียสละทางกาย หมายถึง การช่วยเหลือผู้อื่นที่ทํากิจการงาน ไม่นิ่งดูดาย ช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์  
   2) เสียสละทางวาจา หมายถึง การแสดงความเห็นช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น  
   3) เสียสละทางใจ หมายถึง ยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขและประสบความสําเร็จ  

4) เสียสละทางทรัพยส์ิน หมายถึง การแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภคใหแ้ก่ผู้ที่ขัดสนและสละทรัพย ์เพื่อสาธารณกุศล 
   S3 = Sympathy หมายถึง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่
กําลังประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 
    1) สามารถเขา้ใจอารมณ์และความรูส้ึก การแสดงออกของผู้อื่นโดยสามารถเดาความรู้สึกของผู้อื่นจากการแสดงสีหน้า พยายามแปลความหมาย
ทั้งสีหน้าท่าทางคนรอบข้าง สามารถคาดเดาความรู้สึกของผู้อื่นได้ 
    2) สามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใช้ประสบการณ์ และความรู้สึกของตนเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของคนอื่น สามารถตอบสนองได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ พฤติกรรมหรือการกระทําของผู้อื่นโดยใช้ภาษาท่าทาง และภาษาพูดที่เป็นไปในทิศทางที่เอื้ออํานวย บ่งบอกถึงความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น 
 

5. การมีส่วนรว่ม หมายถึง การที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเข้ามา ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตาม
ประเมินผล ร่วมปรับปรุงคุณภาพการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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6. การดูแล ช่วยเหลือ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและครูดําเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือให้ครูได้ปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น ได้แก่ การทํา Learning walk การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AAR) ให้แก่ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเกิดนวัตกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียน 

 

7.  ชุมชนวิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู้ด้านการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (PLC )  หมายถึง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคน
ที่มีความรู้ความสนใจในเรื่อง ปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน ส่งผลให้
ความรู้ได้รับการยกระดับขึ้นเรื่อยๆ เกิดการต่อยอดความรู้และสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้เรียน และเกิดเป็นเครือข่ายครูคุณภาพเกิดขึ้นในสถานศึกษาและในเครือข่ายสถานศึกษา โดยใช้ กระบวนการที่ผู้บริหารและครูได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานศึกษามีการจัดการสะท้อนคิด (AAR) การปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้าน 
จิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่มีประสิทธิภาพ มีการร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการที่เป็นสุนทรียสนทนา การ
เรียนรู้จากการฟัง และการสะท้อนคิดเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่สําคัญ ดังนี้      
  7.1  คน (People) ถือว่าสําคัญที่สุดในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหาร เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลของความรู้และประสบการณ์ที่สมควรเอามาแบ่งปัน ซึ่ง
เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคล * ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดก่อนที่จะจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรจะเป็นประเด็นที่
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และครูจะต้องมีผู้ที่ทําหน้าที่เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  7.2 บรรยากาศ ต้องเป็นบรรยากาศทางบวก เป็นบรรยากาศที่สบายๆ ผ่อนคลาย และมีความสร้างสรรค์ ทําให้ทุกคนที่เข้าร่วมอยากที่จะร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีการสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        

7.3 สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยให้การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นในสถานศึกษาให้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น กระดานสําหรับเขียน คอมพิวเตอร์สําหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้โดยมีการดําเนินการ ดังนี้    
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1)  การกําหนดเป้าหมายการทํา AAR ให้ชัดเจนและสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้    
 2) การสร้างผู้นําที่เป็นต้นแบบ         

3) การสร้างเครือข่ายของผู้ที่มีความรู้จากการปฏิบัติ       
4)  กําหนดวิธีการทํา AAR การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสม    
5) การสะท้อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   
6) การสรุปสาระสําคัญจากการทํา AAR        
7) การนําความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน   
8) การเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ต่อครู 

 

8.  ชุมชนภาคีเครือข่าย หมายถึง บุคคล ชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู 

 

 9.  การวัดและประเมินผล หมายถึง การประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม จิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น ในการประเมินพฤติกรรม เจตคติ ซึ่งจะมีการประเมิน  3 ด้าน คือ  

  1) ด้านการมีจติอาสา หมายถึง การประเมินพฤติกรรมผู้เรียนด้านจิตอาสาตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นในเบื้องต้นโดยประเมินจิตอาสาต่อบุคคล และต่อสังคม  

  2) ด้านการเสยีสละ  หมายถงึ การประเมินพฤติกรรมผู้เรยีน ด้านการเสียสละ ตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น 

  3) ด้านเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หมายถึง การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในการทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงการเสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น ตามตัวชี้วัดที่
กําหนดขึ้น 
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 10. การบูรณาการ หมายถึง  การหลอมรวมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยในด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น ในรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ใน
ที่นี้มี 2 วิธี ดังนี้ 
  1) การสอดแทรก หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูได้สอดแทรกในรายวิชาที่ทําการจัดการเรียนรู้ 
  2) วิธีเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิธีการและเทคนิควิธีที่หลากหลายในการพฒันาวินัยด้านจิตอาสา 
เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในรายวิชาในกลุ่มสาระหลัก 
 
 
 11. Constructivism based on PDCA หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียน ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ โดยใช้กระบวนการ 
PDCA โดยเป็น กิจกรรมการพัฒนาวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่เป็นการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามลําดับขั้นตอน เน้นการเรียนรู้
จากการสร้างองค์ความรู้ การลงมือปฏิบัติ การสํารวจปัญหา การทําโครงการ  โดยผู้เรียนเป็นผู้ทํากิจกรรมตามลําดับขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการสอนที่หลากหลาย จนก่อให้เกิดการมีวินัยด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งมีทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
   1)  ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อมการมีวินัยเสริมสร้างวินัยด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้การมีวินัย ด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายร่วมกัน ในขั้นนี้เป็นการทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าการมีวินัย ด้านการมีจิต
อาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการพัฒนามนุษย์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   2) ขั้นปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  เป็นการปฏิบัติหรือจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้จากความรู้เดิมสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาวินัยการมีวินัย ด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในขั้นนี้เป็นการทําให้ผู้เรียน มีองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดจิตสํานึกด้านวินัยโดย
การร่วมมือออกแบบกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   3) ขั้นประเมินการมีวินัยด้านด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นการเสนอสถานการณ์ปัญหา การมีวินัย ด้านการมีจิตอาสา 
เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในขั้นนี้เป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นศึกษาปัญหาเป็นฐาน โดยเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลเพื่อพัฒนาวินัย ด้านการมีจิต
อาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในขั้นนี้เป็นการทําให้ผู้เรียน เริ่มมีความรู้สึกด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

   4 ขั้นปรับปรุง สรุปและสร้างองค์ความรู้กิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านการมี
วินัยเชิงรุกเน้นการปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติทุกกิจกรรม ขั้นนี้เป็นการทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มากขึ้น และเป็นการ
สรุปและสร้างองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างมีวินัยด้าน การมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการเกิดวินัย ด้านการมีจิตอาสา 
เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันทั้งกระบวนการ 

 



12 
 

บทบาทผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

1. ผู้บริหาร มีบทบาท ดังนี ้
  

1) กําหนดนโยบายการพัฒนาวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่นร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
2) สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานการพัฒนาวินัยในสถานศกึษาด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจ ใหแ้ก่ครู นักเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3) ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะและประเมิน การพัฒนาวินัยในสถานศกึษาด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
4) เป็นต้นแบบพฤติกรรมการมวีินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
5) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยในสถานศึกษาการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
6) สร้างแรงจูงใจ เสริมแรง สร้างพลัง (Empower) ให้แก่ ครู และนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

 
2. ครู มีบทบาท ดังนี้ 
 

1) ทําหน้าที่ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
2) เป็นที่ปรึกษาของผู้เรียน 
3) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้เรียนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 
4) ประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
5) ประสานงาน สร้างสัมพันธภาพกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
6) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวินัยในสถานศึกษาการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
7) เป็นต้นแบบพฤติกรรมการมวีินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
8) สร้างความตระหนัก เสริมแรงให้กําลังใจระหว่างการเรียนรู้ 
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3. ผู้ปกครอง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1) ดูแลพฤติกรรมบุตรหลานด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นร่วมกับสถานศึกษา 

2) ให้กําลังใจ ในการสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

3) ติดตามประเมินพฤติกรรมด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่นของบุตรลาน 

4) ประสาน สร้างสัมพันธภาพกับครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

5) เป็นต้นแบบพฤติกรรมการมวีินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

 

 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1) ร่วมกําหนดนโยบายการพัฒนาวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

2) เป็นต้นแบบพฤติกรรมการมวีินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

3) ร่วมให้ข้อเสนอแนะตามประเมินการพัฒนาวินัยในสถานศกึษาด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
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5. นักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

1) มีส่วนร่วมในการพัฒนาวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

2) ร่วมออกแบบกิจกรรมการพัฒนาวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

3) ช่วยกันดูแลเพื่อนนักเรียนในสถานศึกษาใหม้ีพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

4) พัฒนาตนเองวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

5) มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

6) ร่วมมือกับครู ผู้บริหารและเพื่อนในการพัฒนาวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

7) ร่วมประเมินพฤติกรรมการมวีินัยในสถานศกึษาด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

8) บันทึกเรื่องราวการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 
 
 
 

 
 

6. ชุมชน/สังคม มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

1) สร้างทัศนคติทีด่ีต่อการพัฒนาวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 

2) ช่วยกันกําหนดกติกาการพัฒนาวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในชุมชน 

3) ร่วมมือดูแลพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

4) เป็นต้นแบบพฤติกรรมการมวีินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

5) ร่วมประเมิน ติดตามพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่นของนักเรียนในชุมชน 

6) ประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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7.  บทบาทภาคเีครือข่าย 

1) สร้างทัศนคติทีด่ีต่อการพัฒนาวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 

2) ช่วยกันกําหนดกติกาการพัฒนาวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในชุมชน 

3) ร่วมมือดูแลพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

4) เป็นต้นแบบพฤติกรรมการมวีินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

5) ร่วมประเมิน ติดตามพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่นของนักเรียนในชุมชน 

6) ประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7) ให้การดูแล ใหก้ําลังใจ ชี้แนะ 
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ตอนที่ 2  
แนวทางการจดักิจกรรมการเสรมิสรา้งวินัยในสถานศกึษา 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

ด้านจติอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
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นอกชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนมีวินัย 

ดานจิตอาสา และ 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

 

กิจกรรมการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามลําดับขั้นตอน เน้นการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้ การลงมือปฏิบัติ การสํารวจปัญหา การทําโครงการ  โดยผู้เรียนเป็นผู้ทํา

กิจกรรมตามลําดับขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ด้วย 

ตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการสอนที่หลากหลาย จนก่อให้เกิดการมีวินัยด้านการมีจิต
อาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

การวัดและประเมินผล 
1.เชิงปริมาณ 
   1) ความพึงพอใจ 
   2) พฤติกรรมความมีวินัย 
2.เชิงคุณภาพ 
   1) คุณภาพผลงาน 
   2) เจตคติต่อความมีวินัย 

 
 

เงื่อนไขการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช ้
1) การเรียนรูห้ลักการตอบสนอง ผู้เรยีนตั้งประเด็นคําถามที่
นําไปสู่การทําโครงการ การพัฒนาวินัย ด้านจิตอาสา และเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 
 2) ระบบสังคม การมีทักษะการทํางานร่วมกันและการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม  
3) สิ่งสนับสนุน สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการกําหนด
โครงการ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมวินัย อํานวยความ
สะดวกด้านสถานที่ เวลา และคณะครูที่ร่วมพัฒนา 
4) การดูแลและการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน (PLC) ครูที่
ปรึกษาให้การดูแล ให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด ด้วยความจริงใจ 
เข้าใจ เข้าถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งนักเรียนและ
ครู 

      กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใช
การสรางความรูแบบ PDCA 
1) ขั้นการวางแผนการมีวินัยเสริมสร้าง
วินัยด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น  
    
2) ขั้นการปฏิบัติการมีวินัยด้านการมีจิต
อาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   
3) ขั้นประเมินการมีวินัยด้านด้านการมี
จิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
  
4) ขั้นปรับปรุง สรุปผลและสร้างองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติในการเสริมสร้าง
วินัยด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น   
(โดยกระบวนการกลุมและ PLC) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างวินัย ด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

   

Module 1 

Module 2 

 

Module 3 

 

Module 4 

Module 5 

 

ในชั้นเรียน 

- บูรณาการใน
รายวิชาสังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. ประเมินก่อน 
  1) นักเรียนประเมินตนเอง 
  2) ครูประเมินนักเรียน 
2. ประเมินระหว่าง 
  1) นักเรียน 2) ครู 
3. ประเมินหลัง 
  1) นักเรียนประเมินตนเอง 
  2) ครูประเมินนักเรียน 
  3) ผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
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กิจกรรมการเสริมสร้างวนิัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่นสําหรบันักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

กิจกรรมบูรณาการในชัน้เรยีน กิจกรรมพัฒนานักเรยีนนอกชั้นเรียน 
 

หน่วยกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา 
  
หน่วยกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ 
 
หน่วยกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสภานักเรียน 
 
หน่วยกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจรรโลงศาสนา  
 

การบูรณาการในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
การสอดแทรกในทุกรายวิชา โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้โดย
ใช้เทคนิค PDCA  
1) ขั้นการวางแผนการมีวินัยเสริมสร้างวินัยด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
    
2) ขั้นการปฏิบัติการมีวินัยด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   
3) ขั้นประเมินการมีวินัยด้านด้านการมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
  
4) ขั้นปรับปรุง สรุปผลและสร้างองค์ความรู้/แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างวินัยด้านการมีจิต
อาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   
 
 
 

หน่วยกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยในสถานศกึษา 
ด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ นอกชั้นเรียน 
(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
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แนวทางการจดักิจกรรมการเสริมสรา้งวินยัในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผูอ้ื่นสําหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ นอกชั้นเรียน 

 
หน่วยกิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคมจิตอาสาพัฒนาสถานศกึษา   

จํานวนนักเรียน ประมาณ 50 - 200 คน 

 
วัตถุประสงคท์ั่วไป 

1. เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ในสถานศึกษาให้สวยงาม มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

     เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา 
 

วิธีดําเนนิกิจกรรม 

1. การวางแผนจัดกิจกรรม (Plan) 

1) ให้ครูผู้ดูแลหรอืที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษากําหนดวิสัยทัศนร์่วมกับผู้นํานักเรียนในสถานศึกษา 

2) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับผู้นํานักเรียนในสถานศึกษาและกําหนดจํานวนกลุ่มประมาณ 10 กลุ่มๆ ๆละ 20 คน 

3) ให้ผู้นํานักเรียนวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา (พื้นที่หรอืฐาน /กิจกรรม /ผู้รับผิดชอบ /ระยะเวลา/ ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงกอ่น-หลัง) 

2. การปฏิบัติกิจกรรม (Do) 

1) ให้นักเรียนดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 60) 
2) กระตุ้น / แก้ปัญหา และให้กําลังใจให้แก่เพื่อนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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3. การติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน (Check) 

1) ผู้นํานักเรียนจัดผู้กํากับติดตามงานของแต่ละฐานการพัฒนาในพื้นที่ในสถานศึกษา 

2) รายงานความก้าวหน้าสัปดาห์ละครั้งต่อครูผู้ดูแลทั้งในรูปแบบวาจาและลายลักษณ์อักษร 

4. การปรับปรุง การสรุปผล และการสร้างแนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ในการดําเนินงาน (Act) 

1) ผู้นํานักเรียนจัดวงสนทนาเรียนรู้การทํางานร่วมกันปรึกษา/หารือปัญหาเพื่อปรับปรุงการทํางานตลอดจนหาแนวทางการปรับงานให้ดีขึ้น 

2) สรุปผลการดําเนินงานร่วมกัน 

3) สรุปแนวทางการพัฒนางานและแนวปฏิบัติที่ดี 

4) สรุปผลการเสรมิสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 
 

สื่อ/แหลง่เรยีนรู ้
  พื้นที่ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 

การประเมินผล 

1. เชิงปริมาณ 

1) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

3) นักเรียนประเมินพฤติกรรมเพื่อนด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผูอ้ื่น 

2. เชิงคุณภาพ 

1) ประเมินผลงานเชิงพื้นที่ตามจุดมุ่งหมายของงานตามที่กําหนด 

2) ประเมินพฤติกรรมความมีวินยัด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
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หน่วยกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพือ่น พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี ่
จํานวนนักเรียน ประมาณ 50 - 200 คน 

 
วัตถุประสงคท์ั่วไป 

1. เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผูอ้ื่น 

2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนเพื่อสร้างความผูกพันของเพื่อนนักเรียน 
 

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

 เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านเสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 

วิธีดําเนนิกิจกรรม 
1. การวางแผนกิจกรรม (Plan) 

1) ให้ผู้นํานักเรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ โดยกิจกรรมบ้านของเรา ครอบครัวของเรา โดยมีบัดดี้ (Buddy) มาจากทุกชั้นใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นละประมาณ 3 คน รวม 3 ชั้นเป็นครอบครัวละ 9 คนมีครอูีก 1 คนเป็น 10 คนต่อ 1 ครอบครัว 

2) กําหนดครูผู้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว 
3) กําหนดบทบาทหน้าที่ของลกูๆ ในบ้านของเรา 
4) ออกแบบกิจกรรมการช่วยกันดูแลสมาชิกในบ้าน (ออกแบบกิจกรรมการทํางานร่วมกันโดยการกําหนดเป้าหมายการอยู่ร่วมกันในบ้านของเรา ครอบครัว

ของเรา / การช่วยเหลือเมื่อลูกๆ ในบ้านมปีัญหาด้านการเรียน ด้านอื่นๆ / การนัดแนะหรือช่องทางการสื่อสาร) 
2. การปฏิบัติกิจกรรม (Do)ดําเนินการตามแผนการออกแบบที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 การวางแผนเป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 60) 

1) ช่วยกันดูแลทุกข์ สุขของสมาชิกในบ้าน  
2) ช่วยเหลือเกื้อกูลยามเพื่อน  พี่ น้อง มีปัญหา 
3) สื่อสารความเป็นอยู่ให้สมาชิกในครอบครัวรับทราบ 
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4) ชื่นชมยินดีความสําเร็จของสมาชิกในครอบครัว 
5) ร่วมทํางานตามเป้าหมายที่กําหนดตามแผน 

3. การประเมินผลการดําเนินงาน (Check) 
1) ครูผู้นําครอบครัว พี่ใหญ่ของครอบครัวติดตามความสําเร็จของเพื่อน พี่ น้อง  
2) จากการรวบรวมเรื่องเล่าความประทับใจทุกสัปดาห์ 
3) จากการรวบรวมเรื่องเล่าการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนัทุกสัปดาห์ 

4. การปรับปรุง การสรุปผล และการสร้างแนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ในการดําเนินงาน (Act) 
1) การนัดพบปะ พูดคุยความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรค การดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อหาทางปรับให้ดีขึ้น 
2) การนัดพบ พูดคุย เรื่องราวการดําเนินชีวิตในสถานศึกษา ความสุข ความทุกข์ สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3) สรุปผลการดําเนินงานและสรา้งแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 
 

สื่อ/แหลง่เรยีนรู ้
  พื้นที่ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 
การประเมินผล 

1. เชิงปริมาณ 
4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
5) นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
6) นักเรียนประเมินพฤติกรรมเพื่อนด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อืน่ 

2. เชิงคุณภาพ 
3) ประเมินผลงานตามจุดมุ่งหมายของงานที่กําหนด 
4) ประเมินพฤติกรรมความมีวินยัด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
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หน่วยกิจกรรมที่ 3  กิจกรรมสภานักเรียน 
จํานวนนักเรียน ประมาณ 50 - 100 คน (สมาชิกสภานักเรียน) 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 
 

วิธีดําเนนิการ 
1. การวางแผนกิจกรรม (Plan) 

1) ผู้นํานักเรียนออกแบบการบริหารจัดการสภานักเรียนในสถานศึกษา 
2) นักเรียนร่วมกันกําหนดหรือทบทวนธรรมนูญโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับสภานักเรียนร่วมกัน 
3) ร่วมกันวิเคราะห์ธรรมนูญโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัย 
4) กําหนดเป้าหมายการทํางานสภานักเรียนด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนการทํางานของสภานักเรียนที่มีอยู่เดิม อยา่งน้อย 1 ด้าน 
5) กําหนดแผนการทํางานภาพรวมของสภานักเรียนด้านที่กําหนด 

2. การปฏิบัติกิจกรรม (Do)ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดเป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 60) 
1) มีการประชุมสภานักเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผน 

3. การประเมินผลการดําเนินงาน (Check) 
1) การประชุมติดตามการดําเนินงานของสภานักเรียน 
2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน 

4. การปรับปรุง การสรุปผล และการสร้างแนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ในการดําเนินงาน (Act) 
1) การนําผลจากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากําหนดเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติในการดําเนินงานสภานักเรียน 
2) สรุปผลการดําเนินงานสภานักเรียนเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
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สื่อ/แหลง่เรยีนรู ้
  พื้นที่ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 

การประเมินผล 

1. เชิงปริมาณ 

1) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

3) นักเรียนประเมินพฤติกรรมเพื่อนด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

2. เชิงคุณภาพ 

1) ประเมินผลงานสภานักเรียนตามจุดมุ่งหมายของงานตามที่กําหนด 

2) ประเมินพฤติกรรมความมีวินยัด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 
 

 
*********************************************** 
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หน่วยกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจรรโลงศาสนา 
จํานวนนักเรียน ประมาณ 50 - 200 คน   
วัตถุประสงคท์ั่วไป 

1. เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
2. เพื่อปลูกฝังความเลื่อมใส ศรทัธาในศาสนาที่ตนนับถือ 

 
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 
 เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ 

 
วิธีดําเนนิการ 

1. การวางแผนกิจกรรม (Plan) 
1) ผู้นํานักเรียนแต่ละชั้นร่วมกับเพื่อนๆ ออกแบบกิจกรรมการจรรโลงศาสนาที่ตนเองนับถือ  
2) จัดกลุ่มสมาชิกตามศาสนาที่ตนเองนับถือกลุ่มละ 20 คน 
3) ร่วมออกแบบกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
4) เขียนแผนการดําเนินการเป็นลักษณะโครงการเป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 60) 

2. การปฏิบัติกิจกรรม (Do) ดําเนินการตามแผนที่กําหนดในโครงการ 
3. การประเมินผลการดําเนินงาน (Check) 

1) จัดพบปะ พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการดําเนินงาน 
2) มีการประเมินผลการดําเนินงานทั้งเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. การปรับปรุง การสรุปผล และการสร้างแนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ในการดําเนินงาน (Act) 
1) ประมวลผลการดําเนินงานตามโครงการและสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
2) สรุปการดําเนินการในภาพรวมทั้งด้านการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการจรรโลงศาสนา 
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สื่อ/แหลง่เรยีนรู ้
  พื้นที่ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม/นอกสถานศึกษา 
 

การประเมินผล 

3. เชิงปริมาณ 

1) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

3) นักเรียนประเมินพฤติกรรมเพื่อนด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

4. เชิงคุณภาพ 

1) ประเมินผลงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ 

2) ประเมินพฤติกรรมความมีวินยัด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
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หน่วยกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม 
จํานวนนักเรียน ประมาณ 50 - 100 คน 
 
วัตถุประสงคท์ั่วไป 

1. เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 
 เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา 

 
วิธีดําเนนิการ 

1. การวางแผนกิจกรรม (Plan) 
1) ผู้นํานักเรียนแต่ละชั้นร่วมกับเพื่อนๆ ออกแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
2) จัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ 20 คน จํานวน 5 กลุ่ม 
3) ร่วมออกแบบกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
4) เขียนแผนการดําเนินการเป็นลักษณะโครงการเป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 60) 

2. การปฏิบัติกิจกรรม (Do) 
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดในโครงการ 

3. การประเมินผลการดําเนินงาน (Check) 
1) จัดพบปะ พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการดําเนินงาน 
2) มีการประเมินผลการดําเนินงานทั้งเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร 
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4. การปรับปรุง การสรุปผล และการสร้างแนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ในการดําเนินงาน (Act) 

1) ประมวลผลการดําเนินงานตามโครงการและสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

2) สรุปการดําเนินการในภาพรวมทั้งด้านการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

 
สื่อ/แหลง่เรยีนรู ้

  พื้นที่ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม/นอกสถานศึกษา 
 

การประเมินผล 

1. เชิงปริมาณ 

1) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

3) นักเรียนประเมินพฤติกรรมเพื่อนด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

2. เชิงคุณภาพ 

1) ประเมินผลงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ 

2) ประเมินพฤติกรรมความมีวินยัด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 

 
 

********************************* 
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บทบาทหน้าที่ครูทีด่แูลรับผิดชอบ 

 

1. เป็นที่ปรึกษาให้แก่นกัเรียนในการดําเนินกิจกรรม 

2. รวบรวมผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมของนักเรยีน 

3. นําผลที่เกิดขึ้นนําสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ด ีเดือนละ 1 ครัง้  

4. สรุปผลภาพรวมการดําเนินการเสริมเสริมสร้างวินยัด้านจติอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น เป็นรายภาคเรียน 

5. เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่เกิดขึ้นในสถานศึกษาด้านวินัยจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นร่วมกับ
สถานศึกษาอื่นๆ  
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บทบาทผูน้ํานกัเรียน 

1. นําเพื่อน พี่ นอ้งในสถานศึกษาวางแผนการทํากิจกรรมทัง้ 5 หน่วยกิจกรรม 

2. นําทาํกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ที่ออกแบบ 

3. ติดตามประเมนิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาํงาน เดือนละ 1 ครั้งและรายงานใหค้รูทีป่รึกษารับทราบทัง้วาจาและลายลักษณ์อักษร 

4. ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกการทํากิจกรรมให้สาํเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

บทบาทนักเรยีนผู้ร่วมกิจกรรม 

1. ร่วมกิจกรรมครบทุกกระบวนการ 

2. ร่วมแรง ร่วมใจทํากิจกรรมให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมเพื่อน พี่ น้องในสถานศึกษา 

4. ร่วมให้ข้อมูลในการทาํงานในกระบวนการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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แนวทางการจดักิจกรรมการเสรมิสรา้งวินัยในสถานศกึษาด้านจติอาสา เสียสละ  
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  

ในชั้นเรียนในรูปแบบการบรูณาการในกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรมหรือกลุ่มสาระอื่นๆ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ในชั้นเรียนในรูปแบบการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหรอืกลุ่มสาระอื่นๆ 
 
 
เป้าหมาย 
 ครูในสถานศึกษานําร่อง 5 แห่ง ๆ ละ 1 - 3 คนรวม 15 คน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น ให้แก่นักเรียนในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีใหแ้ก่ครผููส้อนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. เพื่อเสริมสร้างครูต้นแบบการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา 

 
วิธีดําเนนิการ 

1. การวางแผนการบูรณาการ (Plan) 
1) คัดเลือกครูกลุม่สาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมทีม่ีความสมัครใจมาโรงเรียนละ 1 - 3 คน 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนบูรณาการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น  

- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการในภาคเรียนที่ 1 /2560 
- จัดทํา สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่จะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 

2. การดําเนินกิจกรรม (Do) 
1) ครูนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในสถานศกึษา 
2) มีการช่วยเหลือ ให้กําลังใจ เป็นเพื่อร่วมทาง และใหค้ําแนะนําจากอาจารย์มหาวิทยาลยัทักษิณร่วมกับศึกษานิเทศกจ์ากสํานักงานเขตพื้นที่ในรูปแบบ

การโค้ช (Coaching and Mentoring)  
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3. การประเมินผลการดําเนินงาน (Check) 
1) การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อติดตามผลการนําแผนการบรูณาการไปใช้ในสถานศึกษา 
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนวิชาการ (Professional Learning Community) เดือนละ 1 ครั้ง 
3) รวบรวมผลที่เกิดขึ้น 

4. การปรับปรุงกิจกรรม (Act) 
1) ครูที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบูรณาการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น ในรายวิชากลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2) กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีโดยการนําผลที่เกิดจดัประชุมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนวิชาการ (Professional Learning Community)  
3) สรุปผลการบูรณาการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น ในรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. เชิงปริมาณ 
1) ได้แนวทางการบูรณาการ / วิธีการบูรณาการการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมหรือกลุ่มสาระอื่น ๆ 
2) ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในรายวิชากลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3) ได้ครูแกนนํา/ต้นแบบในการบูรณาการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีพฤติกรรมวินัยด้านด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
2) ครูมีเจตคติที่ดีต่อการบูรณาการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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การประเมินผล 
1. เชิงปริมาณ 

1) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

2) นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

3) นักเรียนประเมินพฤติกรรมเพื่อนด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

2. เชิงคุณภาพ 

1) ประเมินผลงานนักเรียน 

2) ประเมินพฤติกรรมความมีวินยัด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็น 
 

 

 

 

******************************************************* 
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ตอนที่ 3  
แนวทางการบริหารจดัการในสถานศึกษา 
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 ขั้นการวางแผน (Plan) 

• ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทีเ่กี่ยวข้องกําหนด
แผนการเสริมสร้างวนิัยด้านจิตอาสา เสียสละ 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้แก่นักเรียนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสถานศึกษา 

ขั้นการปฏิบัติการในสถานศกึษา (Do) 

• กิจกรรมมี 2 รูปแบบ 

รูปแบบที่ 1 บรูณาการในรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมหรอืรายวิชาอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม 

รูปแบบที่ 2 กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 

• แต่งตั้งครผูู้รับผิดชอบ 

ครูผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 

ครูผูท้ี่บูรณาการในรายวชิาสังคมศึกษาฯ หรือรายวิชาอืน่ ๆ 

• รูปแบบที่ 1 ออกแบบบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียน 
(1/2560) 

• รูปแบบที่ 2 จดักิจกรรมตามคู่มือ โดยให้นกัเรียนเปน็ผู้รเิริ่มคิด
ออกแบบกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู ้และใช้กระบวนการ PDCA 

• ครูที่รบัผิดชอบร่วมแลกเปลีย่นเรียนรูเ้ดือนละ 1 ครั้งในรูปแบบ ชุมชน
การเรียนรู้ (PLC)  

• ครูช่วยเหลือให้คําปรึกษา/ชว่ยแก้ปัญหา ให้แก่นักเรียนขณะทําขั้นการประเมนิ (Check) 
• ครูประเมนิโดยใช้เครื่องมือที่อยู่ในคู่มือ 
• ผู้บริหาร ครูรว่มประเมนิผลการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา 

เสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่นในสถานศึกษา 
• นักเรียน 
• ผู้ปกครอง 

ขั้นปรบัปรงุ (Act) 
• ผู้บริหาร ครูรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ 

เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานศึกษา 

• สร้างแนวปฏบิัติที่ดีในการการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอก
เห็นใจผู้อืน่ในสถานศึกษาและนาํเสนอในเวทีต่างสถานศึกษา 

แนวทางการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
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ตอนที่ 4 
เครื่องมือการประเมนิผลการเสริมสร้างวนิัยด้านจิตอาสา 

เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานศึกษา 
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 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการเสริมสร้างวนิัยในสถานศึกษาดา้นจิตอาสา เสยีสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเสรมิสรา้งวินัยในสถานศึกษาด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สําหรับนกัเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจํานวน 
4 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสาเสยีสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น 

1) ประเมินตนเอง 

2) ประเมินเพื่อน 

3) ครูประเมินนักเรียน 

ชุดที่ 2 แบบบนัทึกพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสาเสียสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่นสําหรับคร ู

1) นอกชั้นเรียน 

2) บูรณาการในชั้นเรียน 

ชุดที่ 3 แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียน/ครูที่เข้าร่วมโครงการ 

1) นักเรียน 

2) คร ู

3) ผู้บริหาร 

ชุดที่ 4 แบบประเมินคุณภาพงานพร้อมเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (Rubric Score) 
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แบบประเมินชุดที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสาเสยีสละ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น  

ระดับการปฏิบัติ 

รายการที ่ พฤติกรรม 5 
ทุกครั้ง 

4 
บ่อยครั้ง 

3 
ปาน
กลาง 

2 
บางครั้ง 

1 
น้อยครัง้ 

คะแนนที่
ได้ 

1. จิตอาสาต่อบุคคล  
1.1 นักเรียนแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น       
1.2 นักเรียนให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ       
1.3 นักเรียนแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่       
1.4 นักเรียนทําประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน       
1.5 นักเรียนพยายามที่จะแบ่งเบาหรือบรรเทาความต้องการของผู้อื่น       
1.6 นักเรียนเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น       
1.7 นักเรียนเป็นผู้ชักจูงเพื่อนให้ทําในสิ่งที่ดีงาม       

2. จิตอาสาต่อสังคม  
2.1 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม       
2.2 นักเรียนทํากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์       
2.3 นักเรียนเป็นผู้ที่อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมเพือ่สังคม       
2.4 นักเรียนเสนอความคิดที่จะพัฒนาโรงเรียน       
2.5 นักเรียนตั้งใจที่จะทํางานของส่วนรวมจนสําเร็จ       
2.6 นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน       
2.7 นักเรียนสละประโยชน์ที่ตนพึงได้รับเพื่อแลกกับประโยชน์ของคนหมู่ใหญ่หรือคน

ที่อ่อนแอกว่า 
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ระดับการปฏิบัติ 

รายการที ่ พฤติกรรม 5 
ทุกครั้ง 

4 
บ่อยครั้ง 

3 
ปาน
กลาง 

2 
บางครั้ง 

1 
น้อยครัง้ 

คะแนนที่
ได้ 

3. ความเสียสละ  
3.1 นักเรียนเสียสละสิ่งของเพื่อแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่น       
3.2 นักเรียนเสียสละเวลาและแรงกานช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์       
3.3 นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นที่ทํากิจการงาน       
3.4 นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่บุคคลอื่น        
3.5 นักเรียนยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขและประสบความสําเร็จ       
3.6 นักเรียนแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่ขัดสนและสละทรัพย ์เพื่อสาธารณ

กุศล 
      

4. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
4.1 นักเรียนเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น       
4.2 นักเรียนเป็นผู้ที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา       
4.3 นักเรียนแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์       
4.4 นักเรียนคาดเดาความรู้สึกของผู้อื่นจากการแสดงทางสีหน้าได้       
4.5 นักเรียนใช้ประสบการณ์ ความรู้สึกของตนเองเพื่อเข้าใจสถานการณ์ของคนอื่น ได้

อย่างเหมาะสม 
      

4.6  นักเรียนใช้ภาษาท่าทาง และภาษาพูดที่ บ่งบอกถึงความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น       
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 
 
 
 

....................................................................ลงชื่อผู้ประเมิน 
(...........................................................................................) 

วันที่......................เดือน....................................พ.ศ............................. 
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แบบประเมินชุดที่ 2/1 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสาเสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นสาํหรับครู  (นอกชั้นเรยีน) 
คําชี้แจง 
 แบบบันทึกฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ครูผู้ทีท่ําหน้าที่ดูแลกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้บันทกึการทํากิจกรรมเสริมสร้างวินัย
ด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในภาพรวมในรายกิจกรรมเพื่อติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้น กิจกรรม 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม ลงชื่อผู้บนัทึก 

หน่วยที่ 1 กิจกรรม
สร้างสรรคส์ังคมจิต
อาสาพัฒนา
สถานศึกษา 
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ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้น กิจกรรม 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม ลงชื่อผู้บนัทึก 

หน่วยที่ 2 กิจกรรมการ
เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วย
น้อง น้องช่วยพี่ 
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ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้น กิจกรรม 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม ลงชื่อผู้บนัทึก 

หน่วยที่ 3 กิจกรรม
สภานักเรียน 
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ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้น กิจกรรม 
 เชิงปริมาณ  

ข้อสังเกตเพิ่มเติม ลงชื่อผู้บนัทึก 

หน่วยที่ 4 กิจกรรมการ
จรรโลงศาสนา 
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ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้น กิจกรรม 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม ลงชื่อผู้บนัทึก 

หน่วยที่ 5 กิจกรรมการ
อนุรักษ์ศลิปวฒันธรรม 
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แบบประเมินชุดที่ 2/2 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีวินัยด้านจิตอาสาเสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นสาํหรับครู  (บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน) 
คําชี้แจง 
 แบบบันทึกฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ครูผู้ทีท่ําหน้าที่ดูแลกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้บันทกึการทํากิจกรรมเสริมสร้างวินัย
ด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในภาพรวมการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผลลัพธ์ด้านวนิัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเหน็ใจผูอ้ื่น 
ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู ้

รายวิชา เรื่องที่จัดการเรียนรู้โดย 
การบูรณาการมีวินัย 
ด้านจิตอาสา เสียสละ  
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม ลงชื่อผู้
บันทึก 
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แบบประเมินชุดที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเสริมสรา้งวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั 
  5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
  ตอนที่ 2  สอบถามความพึงพอใจ 
  ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนกัเรียน 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ตรงกับตัวท่าน 

1) ระดับชั้น 
....................มัธยมศึกษาปีที่ 1 
....................มัธยมศึกษาปีที่ 2 
....................มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2) เพศ 
....................หญิง 
....................ชาย 
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ตอนที่ 2  สอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 
 

ความพึงพอใจ  
 

ด้าน/ข้อที ่

 
รายการประเมิน มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านกิจกรรม      

1 ทําให้นักเรียนเกิดวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น      

2 เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น      

3 ทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข      

4 สาระที่ได้จากการจัดกิจกรรม      

5 ให้นักเรียนมีสว่นร่วม      

ด้านสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      

6 สื่อ นวัตกรรมที่ใช้เหมาะสม      

7 เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น      

ด้านการประเมินผล      

8 แบบประเมินตนเอง / เพื่อนสามารถประเมนิได้จริง      

ภาพรวม      

9 ความพึงพอใจภาพรวม      
 
ตอนที่ 3 ข้อคดิเห็นเพิ่มเติม 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินชุดที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของครูทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 
  5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของครู 
  ตอนที่ 2  สอบถามความพึงพอใจ 
  ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของคร ู
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ตรงกับตัวท่าน 

1) กิจกรรมที่ดําเนินการ/ดูแล 
....................นอกชั้นเรียน 
....................บูรณาการในกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 
2) ประสบการณ์การปฏิบัติงานคร ู

....................1 – 5 ปี 

....................5 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  สอบถามความพงึพอใจของคร ู
 

ความพึงพอใจ  
 

ด้าน/ข้อที ่

 
รายการประเมิน มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านการเตรียมการทําความเข้าใจร่วม      

1 ความชัดเจนการชี้แจงรูปแบบ คู่มือ ระบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยฯ      

2 ความชัดเจนของคู่มือ      

3 สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง      

ด้านการปฏิบตัิ      

5 เป็นรูปแบบที่ทําให้ครแูละนกัเรียนมีส่วนรว่มออกแบบกิจกรรมได้โดยอิสระ และตาม
ถนัดและความพร้อม 

     

6 กิจกรรมมีความเหมาะสมสามารถเสริมสร้างวินัยฯ ได้จริง      

ด้านสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      

7 สื่อ นวัตกรรมที่ใช้เหมาะสม      

8 เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น      

ด้านการประเมินผล      

9 ความชัดเจนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน      

ภาพรวม      

10 ความพึงพอใจภาพรวม      

ตอนที่ 3 ข้อคดิเห็นเพิ่มเติม 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินชุดที่  4 แบบประเมนิคณุภาพงาน 
 แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบประเมินที่ให้ครใูช้ในการประเมินผลงานที่เกิดจากการทํากิจกรรมของนักเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  
 

ระดับคุณภาพงาน รายการประเมิน 
3 2 1 

คะแนนที่ได้ 

ด้านการเตรียมความพร้อม (การวางแผน) (Plan)  
1. ความร่วมมือในการวางแผนการจัด
กิจกรรม 

    

2. ความเหมาะสมของแผนการจัด
กิจกรรม 

    

ด้านการดําเนินการจัดกิจกรรม (การปฏิบัติ) (Do)  
3. กิจกรรมเหมาะสมทําให้เกิดการ
เสริมสร้างวินัยฯ 

    

4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     
ด้านการประเมินผลที่เกิดขึ้น (Check)   
5. เกิดการเสริมสร้างวินัยฯ     
6. มีกระบวนครบถ้วนตามที่กําหนด
ไว้ 

    

ด้านการประเมินและปรับปรุงการดําเนินงาน (Check and Action)   
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน 

    

8. เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้าง
วินัยฯจากกิจกรรม 

    

9. มีการประเมินตามที่กําหนด     
10.สรุปงานภาพรวม     
คะแนนรวม  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

    

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การใหค้ะแนนการประเมินคณุภาพงาน 
เกณฑ์การประเมิน รายการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
ด้านการเตรียมความพร้อม (การวางแผน) (Plan) 
1. ความร่วมมอืในการวางแผนการจัด
กิจกรรม 

- สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือในการ
วางแผนงานอย่างดีครบทุกกระบวนการ 
- แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค ์
- ร่วมประชุมทกุครั้งที่มีการทาํงาน
วางแผน 
 

- สมาชิกกึ่งหนึ่งให้ความร่วมมือในการ
วางแผนงาน 
- แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์เป็นบางครั้ง 
- ร่วมประชุมเป็นบางครั้งที่มีการทํางาน
วางแผน 
 

- สมาชิกน้อยคนให้ความร่วมมือในการ
วางแผนงานไม่ครบทุกกระบวนการ 
- แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและ
สรา้งสรรค์น้อยมาก 
- ร่วมประชุมทกุครั้งที่มีการทาํงาน
วางแผนน้อยครั้ง 
 

2. ความเหมาะสมของแผนการจัด
กิจกรรม 

- แผนครบถ้วนตามกรอบที่กําหนด 
- กิจกรรมในแผนมีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ กลุ่มนักเรียน เป็นไปได้ 
- มีกระบวนการครบ PDCA 

- แผนไม่ครบครบถ้วนตามกรอบที่
กําหนด 
- กิจกรรมในแผนมีความเหมาะสมบาง
กิจกรรมกับวัตถุประสงค์ กลุม่นักเรียน 
เป็นไปได้บางกิจกรรม 
- มีกระบวนการครบ PDCA 

- แผนไม่ครบถว้นตามกรอบที่กําหนด 
- กิจกรรมในแผนมีความเหมาะสมน้อย
มากกับวัตถุประสงค์ กลุ่มนักเรียน 
เป็นไปได้น้อย 
- มีกระบวนการไม่ครบ PDCA 

ด้านการดาํเนนิการจัดกิจกรรม (การปฏิบตัิ) (Do) 
3. กิจกรรมเหมาะสมทําให้เกิดการ
เสริมสร้างวินัยฯ 

- ทุกกิจกรรมสามารถทําให้เกดิการ
เสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้จริง 
- ทุกกิจกรรมเหมาะสมกับนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมสนุก ได้สาระทุกกิจกรรม 

- ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมสามารถทําให้
เกิดการเสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา 
เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้จริง 
- ครึ่งหนึ่งกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน
ระดับมธัยมศึกษา 
- กิจกรรมสนุก ได้สาระไม่ทุกกิจกรรม 

- กิจกรรมสามารถทําให้เกิดการ
เสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้น้อย 
- กิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษานอ้ย 
- กิจกรรมสนุก ได้สาระไม่ทุกกิจกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน รายการประเมิน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

4. การมีส่วนรว่มของสมาชิกในกลุ่ม - สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมทุกกิจกรรม 

- สมาชิกประมาณครึ่งหนึ่งมีส่วนร่วมใน
การทํากิจกรรมทุกกิจกรรม 

- สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมทุกกิจกรรม 

5. เกิดการเสริมสร้างวินัยฯ - กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถ
เสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้จริง 

- กิจกรรมประมาณครึ่งหนึ่งสามารถ
เสริมสร้างวินัยด้านจิตอาสา เสียสละ 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้จริง 

- กิจกรรมสามารถเสริมสร้างวินัยด้าน
จิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้
น้อย 

6. มีกระบวนครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ - มีกระบวนการครบ PDCA สาระ
ครบถ้วน 
 

- มีกระบวนการไม่ครบ PDCA  สาระไม่
ครบประมาณครึ่งหนึ่ง 
 

- มีกระบวนการไม่ครบ PDCA สาระไม่
เหมาะสม 
 

ด้านการประเมินและปรับปรุงการดําเนนิงาน (Action) 
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน 

- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ครบ 
3 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 
 

- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ไม่
ครบมีเพียง 2 ครั้ง 
 

- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ไม่มี
เพียง 1 ครั้ง 
 

8. เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้าง
วินัยฯจากกิจกรรม 

- เกิดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเสริมสร้าง
วินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็น
ใจผู้อื่นทุกกิจกรรม 

- เกิดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเสริมสร้าง
วินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเห็น
ใจผู้อื่นครึ่งหนึง่ของกิจกรรม 

- เกิดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเสริมสร้าง
วินัยด้านจิตอาสา เสียสละ เหน็อกเหน็
ใจผู้อื่นน้อย 

9. มีการประเมินตามที่กําหนด - มีการประเมนิครบถ้วนตามที่กําหนด
ไว้ - ข้อมลูการประเมินสมบูรณ์ 

- มีการประเมนิครบถ้วนครบตามที่
กําหนดไว้ 
- ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

- มีการประเมนิไม่ครบถ้วนครบตามที่
กําหนดไว้ 
- ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

10. มกีารสรุปงานภาพรวม - มีการสรุปงานตามกําหนด 
- ข้อมลูสมบูรณ์ 

- มีการสรุปงานตามกําหนด 
- ข้อมลูไม่สมบูรณ์ 

- มีการสรุปงานไม่เป็นไปตามที่กําหนด 
- ข้อมลูไม่สมบูรณ์ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์คู่มือ 
 

1. ดร.ขนิษฐ์ สุวรรณครีี (ศน.เชี่ยวชาญ) 
ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.สข 1 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

3. อ.ดร.มนตรี  เด่นดวง 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา 

4. อ.สมถวิล  อัครกันทรากร 
ข้าราชการบาํนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญ  
โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

5. ดร.อุดม  ชูลีวรรณ 
ผอ.โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

            
                
 
                             
                           รายชื่อผู้พัฒนาคู่มือ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิทวฒัน ์ ขัตติยะมาน 
3. รองศาสตราจารย์สุเทพ  สันติวรานนท์ 
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5. อ.เชาวพงษ์  เมธีธรรมวัฒน์ 
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