
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

 วินัยและความรับผิดชอบ ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมและเป็นส่ิงช่วยให้การดำเนินชีวิตนั้น
ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้แก่บุคคลทั้งในครอบครัว โรงเรียน และ
หน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยเป็นหน้าท่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของชนในชาติทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับ  
คนในชาติต้ังแต่เยาว์วัย เพราะเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้การสร้างนิสัยท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคนมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีความรับผิดชอบ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของคนไทย ทั้งด้านสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างวินัยและ
ความรับผิดชอบให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ         
ด้านการศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสังกัด ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีสามารถนำมา
ปรับใช้กับการปฏิบัติตน ทำให้รู้จักตนเองในทางที่ดี มีคุณค่ามากขึ้น มองเห็นการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง คำนึงถึงส่วนรวม มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีวิธีดำเนินชีวิตและ
การทำงาน   ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 สำหรับเอกสาร คู่มือการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู ้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ จำนวน ๕๗ โรงเรียน นำไปเป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
โดยใช้กระบวนการและวิธ ีท ี ่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความพร้อ มของสถานศึกษาแต่ละแห่ง                
ซึ ่งสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมหรือดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เกณฑ์           
การพิจารณาที่เหมาะสม และบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ ์ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ คาดหวังว่าเอกสารคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
วินัยและความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสังกัด     
ให้เป็น ผู ้มีวินัย ความรับผิดชอบ และประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ขอขอบพระคุณคณะทำงานและ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการดำเนินการให้เอกสารคู่มือฉบับนี้สำเร็จลุล่วง สามารถเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและ
สาธารณชนต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีหน้าที ่กำกับดูแลบุคลากรทางการศึกษาใน             
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ควบคู ่ก ับการเสร ิมสร้างวินัยและ             
ความรับผิดชอบให้กับผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน ซึ ่งสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการกำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงกำหนด
มาตรการ    การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อตกลง ความเข้าใจ และ
แนวทางปฏิบัติ 

 วินัย และความรับผิดชอบ ถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ดังนั้น
การปลูกฝังและเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้แก่คนในสถาบันครอบครัว โรงเรียน หน่วยงานและ
ประเทศชาติ จึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง และไม่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารบ้านเมือง    
แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของชนในชาติทุกฝ่ายจะต้องช่วยเหลือและร่วมมือโดยเริ่มต้นจากสถาบัน
ครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน เป็นต้น คนที่มีวินัยและความรับผิดชอบจะประพฤติตนไปตามลักษณะนิสัย      
ที่สังคมยอมรับและเกิดความสำนึกว่าเป็นคนมีค่านิยมที่ดี มีความซื่อสัตย์  สุจริต การเสริมสร้างวินัยและ     
ความรับผิดชอบนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วมีส่วนช่วยช้ีนำประชาชนทั่วไปในสังคมให้ประพฤติ
ตามด้วย วินัยและความรับผิดชอบจึงเป็นส่ิงสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับทุกคนในประเทศชาติ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้าง
วินัยและความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสังกัด
ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติตน เพื่อให้ตนเองดำรงในทางท่ีดี มีคุณค่า     
มากขึ ้น มองเห็นการเปลี ่ยนแปลงสู ่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คำนึงถึงส่วนรวมมีวิน ัยและ           
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีวิธีดำเนินชีวิตและการทำงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้จัดทำโครงการ
เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
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วัตถุประสงค์ 

 คู่มือการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบจัดทำขึ้นตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ     
ซึ่งเป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการและวิธีท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใต้แนวคิด การใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือน และ
สอดคล้องกับมิติของการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

 1. เพื่อสร้างคู่มือการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 2. เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์
 3. เพื่อสร้างเกณฑ์การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยและความ
รับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 
เป้าหมาย 
 

 การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบของผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากร          
ทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีเป้าหมายดังนี้ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มียุทธศาสตร์ แนวทาง และ               
คู่มือการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 2. ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน         
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้รับการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
ตามยุทธศาสตร์และกระบวนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงาน      
เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีว ิน ัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ของตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 
 

๓ 



 
นิยามคำจำกัดความ 
 

วินัยและความรับผิดชอบ 
 วินัย  หมายถึง  ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงท่ีกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน 
 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ลักษณะที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ และมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของตนเองและ
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเวลาท่ีกำหนด ตลอดจนยอมรับผลการกระทำท้ังผลดีและ
ผลเสียท่ีเกิดขึ้น  
 
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ผู้บริหารการศึกษา  หมายถึง  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ ์

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)  ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 ครู  หมายถึง  ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  
อุตรดิตถ ์
 บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  พนักงานราชการ และอัตราจ้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 
นักเรียน  
 นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 – 6 ของทุกโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์
 
กระบวนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
 
 
  

๔ 
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 วินัยและความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะพื้นฐานของการอยู่ในสังคม 
และเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ดังนั้นการปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบให้แก่คน     
ในสถาบันครอบครัว โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจึงต้องขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบด้วย
หลักการ แนวคิด ลงสู่การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ     
ด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ ดังนี้ 
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1. แผนการดำเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบรหิารจดัการ 

กระบวนการที่ 1 การวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน 
 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
 การแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเน ินการการจ ัดทำแผนการขับเคลื ่อนการเสร ิมสร ้างว ิน ัยและ              
ความรับผิดชอบ มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.1.1 ต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนการขับเคล่ือนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบท้ังภายใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

1.1.2 กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน 
 
1.2 กำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ        
มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.2.1 กำหนดแผนงานที่เกี ่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ       
ท้ังภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

1.2.2 กำหนดโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
1.2.3 กำหนดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 
1.3 ดำเนินการจัดทำระบบการติดตาม และประเมินผลภายใน 
 การดำเนินการจัดทำระบบการติดตาม และประเมินผลภายใน มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1.3.1 จัดทำระบบการติดตาม และประเมินผลภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและในโรงเรียน 
 1.3.2 จัดให้มีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินการติดตาม 
และประเมินผลโครงการ 
 
1.4 จัดทำเคร่ืองมือการดำเนินการและการติดตาม ประเมินผล 

การจัดทำเครื่องมือการดำเนินการและการติดตาม ประเมินผล มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1.4.1 จัดทำเครื่องมือการดำเนินการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

  1.4.2 จัดทำเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการขับเคล่ือนการเสริมสร้างวินัยและ               
ความรับผิดชอบท้ังภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน 
 

๑๒ 



 
 
 

1. แผนการดำเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบรหิารจดัการ 

กระบวนการที่ 2 การสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ 
   
2.1 ดำเนินการจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้าใจและการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 

การดำเนินการจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมการสร้างความเข้าใจและการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด มีกระบวนการ
ดำเนินงาน ดังนี้  
  2.1.1 กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเก ี ่ยวกับการดำเนินการเสริมสร้างวินัยและ        
ความรับผิดชอบ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.1.2 กำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ            
การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนในสังกัด 
 
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านวินัยและความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ที่หลากหลาย และ                     
จัดให้มีการบูรณาการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  2.2.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 
 2.2.2 เปิดช่องทางให้บุคลากร นักเรียน ได้เสนอความคิดเห็น เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม        
ท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
 2.2.3 บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ท้ังในและนอกสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
 
 

2. แผนการดำเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 2 การขบัเคลื่อนสู่การปฏิบตัิ 
กระบวนการที่ 1 การเสริมสรา้งวินัยและความรับผิดชอบสำหรับผู้บรหิารการศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจา้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดติถ์ 

 

 การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
โดยมกีระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ แนวทางการดำเนินงาน การส่งเสริม/พัฒนา 
1. การเสริมสร้างวินัยและ 
ความรับผิดชอบสำหรับ 
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

๑.๑ มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 

1.2 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อตำแหน่งหน้าท่ี 

1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อเพื่อนร่วมงาน 

1.4 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อผู้บังคับบัญชา 

1.5 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน 

1.6 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติ 
 

ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างวินัย
และความรับผิดชอบ 

๑.๑ สร้างความตระหนักและความเข้าใจใน        
การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

1.2 ร่วมกันมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกในการทำงานของ
ความเป็นข้าราชการ 
ขั้นที่ 2 การวางแผนเสริมสร้างวินัยและ        
ความรับผิดชอบ 

2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

2.2 ร่วมกันวางแผนการในการดำเนินการสร้างวนิัย
และความรับผิดชอบ 
ขัน้ที่ 3 การร่วมมือลงมือปฏิบัติ 

3.1 ดำเนินการปฏิบัติงานตามแบบแผนของ      
ทางราชการ 

3.2 ร่วมกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมในวิชาชีพของ
ตน 
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ         
ให้ข้อมูลย้อนกลบั 

4.1 จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลใน
หน่วยงาน 

4.2 รายงานผลการดำเนินการให้กับผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

-อบรมพัฒนาการด้าน
บุคลิกภาพของบุคลากรใน
สังกัด 

- จัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้น
เสริมสร้างด้านจิตสำนึก 
คุณธรรมจริยธรรม 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

- เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมและมุ่งเน้น      
การสร้างวินัยและ    
ความรับผิดชอบ 

- เข้าร่วมกิจกรรม     
วันสำคัญต่าง ๆ  

- พัฒนาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ 
          ฯลฯ 
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2. แผนการดำเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 2 การขบัเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิ
กระบวนการที่ 2 การเสริมสรา้งวินัยและความรับผิดชอบ สำหรบัผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 
 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน  เพื่อปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน โดยมี
กระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ แนวทางการดำเนินงาน การส่งเสริม/พัฒนา 
2. การเสริมสร้างวินัยและ   
ความรับผิดชอบสำหรับ ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน
โรงเรียน  

2.1 มวีินัยและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 

2.2 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อตำแหน่งหน้าท่ี 

2.3 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อผู้ร่วมงาน 

2.4 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อผู้บังคับบัญชา 

2.5 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน 

2.6 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติ 

2.7 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อนักเรียน 

ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้าง
วินัยและความรับผิดชอบ 

๑.๑ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกกับ     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๑.๒ ประชุมเพื่อระดมสมอง วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อการเสริมสร้างวินัย
และความรับผิดชอบในโรงเรียน 
ขั้นที่ 2 การวางแผนเสริมสร้างวินัยและ       
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียน 

๒.๑ ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
รูปแบบในการขับเคล่ือนรูปแบบการพัฒนาการ
เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

๒.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ในการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล 
และการปรับปรุงจนบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

๒.๓ กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
ขั้นที่ 3 การร่วมมือลงมือปฏิบัติ 

3.1 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน 
3.2 เมื่อจบแต่ละกิจกรรมย่อย ทำ AAR (After 

Action Review) เป็นการพูดคุยกัน เพื่อปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย
และความรับผิดชอบ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา 

- จัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเสริมสร้างวินัย
และความรับผิดชอบ 

- กิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพ 
- ค่ายพัฒนาผู้นำวินัยและ  

ความรับผิดชอบ 
- กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับ

ลูกเสือ 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
             ฯลฯ 
 

๑๕ 



องค์ประกอบ แนวทางการดำเนินงาน การสง่เสริม/พัฒนา 
 ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ       

ให้ข้อมูลย้อนกลบั 
4.1 นิเทศ ติดตาม แต่ละกิจกรรม เพื่อให้งาน

บรรลุเป้าหมายตามข้ันตอน 
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลท้ังก่อนและหลังการทำ

กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลท่ีเกิดขึ้น 

4.3 ประเมินผลผล/สัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบตามโครงการ/
กิจกรรม โดยแบ่งการประเมิน ออกเป็น 

4.3.1 การประเมินผลระดับโครงการ/กิจกรรม 
4.3.2 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน        

4.4 นำข้อมูลย้อนกลับไปพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
วินัยและความรับผิดชอบของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเร็จต่อไป 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



 
 
 

2. แผนการดำเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 2 การขบัเคลื่อนสู่การปฏิบตัิ 
กระบวนการที่ 3 การเสริมสรา้งวินัยและความรับผิดชอบ สำหรบันักเรียน 

 

 จัดกิจกรรมดำเนินงานเสริมสร้างวินัยละความรับผิดชอบให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์สอดคล้องกับทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยมีหลักการปฏิบัติตน ดังนี้ 

   
องค์ประกอบ แนวทางการดำเนินงาน การส่งเสริม/พัฒนา 

3. การเสริมสร้างวินัยและ 
ความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน 
 3.1 มวีินัยและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 
 3.2 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี 
 3.3 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อเพื่อน 
 3.4 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติ 

ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้าง
วินัยนักเรียน  มีแนวทางดำเนินการดังนี ้

๑.๑ จัดประชุมเพื่อให้สร้างความเข้าใจเชิงลึกกับ   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๑.๒ ประชุมเพื่อระดมสมองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ต่อการเสริมสร้างวินัย
และความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน 
ขั้นที่ 2 การวางแผนเสริมสร้างวินัยนักเรียนและ
ความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน 

๒.๑ ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อระดมสมอง   
ในการขับเคล่ือนรูปแบบ 

๒.๒ ร่วมกันวางแผน แต่งต้ังและมอบหมายงาน   
ให้มีคณะทำงานรับผิดชอบ ในการวางแผนจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม การลงมือปฏิบัติ              
การประเมินผล และ การปรับปรุงแผน            
จนบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยอาจมีวาระ    
การทำงาน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา 

๒.๓ กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
ขั้นที่ 3 การร่วมกันลงมือปฏิบัติ 

ลงมือปฏิบัติด้วยกันตามแผนปฏิบัติงาน         
ในทุกกิจกรรมนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือ
ทำ โดยการสังเกต คิดพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม  
ให้นำไปสู่ความสำเร็จ 
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

๔.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ          
การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

๔.๒ แต่งต้ังบุคลากรดูแลและรับผิดชอบกิจกรรม
โครงการ เพื่อกำกับ ติดตาม 

๔.๓ จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติ       
ตามโครงการ/กิจกรรม 

- โครงการส่งเสริม   
การดูแลสาธารณะสมบัติ 

- โครงการส่งเสริมด้าน
การตรงต่อเวลา 

- กิจกรรมการจัด
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเสริมสร้างวินัย
นักเรียน 

- จัดทำโครงการ
เสริมสร้างวินัยและ   
ความรับผิดชอบโดย
นักเรียน 
          ฯลฯ 
 

๑๗ 



 

 

 

3. แผนการดำเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 3 การตดิตาม ประเมิน และการรายงานผล 
กระบวนการที่ 1 การตดิตาม และประเมินผลการดำเนินการเสริมสรา้งวินัยและ
ความรับผิดชอบ 

 
๑.๑ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามองค์ประกอบโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ โดย
ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ง ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ  
มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1.1.1 กำหนดแนวทางการติดตามและการประเมินผลโครงการตามองค์ประกอบโครงการ
เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่าง
ดำเนินการ และหลังดำเนินการ 
   1.1.2 ติดตาม ประเมินผลการดำเน ินการตามองค์ประกอบโครงการเสริมสร ้างว ินัยและ         
ความรับผิดชอบกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
   1.2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับสหวิทยาเขต 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1.2.1 วางแผนการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ  ทั ้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงเรียน     
(ประเมินภาพรวมของโรงเรียน) ระดับสหวิทยาเขต และระดับภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตามองค์ประกอบ
โครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.2.2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบ 
 

3. แผนการดำเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 3 การตดิตาม ประเมิน และการรายงานผล 
กระบวนการที่ 2 การรายงานผลการดำเนินการเสริมสรา้งวินัยและความรบัผิดชอบ 
 
  กระบวนการรายงานผลการดำเนินการตามองค์ประกอบหรือตัวบ่งช้ีต่าง ๆ โดยแบ่งระยะการดำเนินการ
รายงานผล ดังนี้ 
 1.1 รายงานเมื่อส้ินปีการศึกษา/ส้ินปีงบประมาณ 
  
  

 
 
 

๑๘ 



 
 
 

๑๙ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการท่ี ๑ การวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน 
 
1. คำอธิบาย 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
จัดทำแผนการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำระบบการติดตาม และประเมินผลภายใน 
จัดทำเครื่องมือการดำเนินการและการติดตาม ประเมินผล มีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคี
เครือข่าย เพื่อให้การดำเนินการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
มีประสิทธิภาพ 
 
2. ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนการขับเคล่ือนการเสริมสร้างวินัยและ             
ความรับผิดชอบ 
 2. มีการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
 3. มีการจัดทำระบบการติดตาม และประเมินผลภายใน 
 4. จัดทำเครื่องมือการดำเนินการและการติดตาม ประเมินผล 
 5. มีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินโครงการ 
 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
  

ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาไม่ชัดเจนหรือพิจารณา 

ได้ไม่เกินจำนวน 1 รายการ 
2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาได้จำนวน 2 รายการ 
3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาได้จำนวน 3 รายการ 
4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาได้จำนวน 4 รายการ 
5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาได้จำนวน 5 รายการ 

๒๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

2. การสังเกต สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง 

3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติ หรือ  
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

• แผนปฏิบัติราชการ 

• คำส่ังการปฏิบัติงาน 

• บันทึกการประชุม 

• สมุดนิเทศ 

• รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
• แฟ้มสะสมงาน 

• รายงานโครงการ 

• ภาพกิจกรรม 

ฯลฯ 

๒๑ 



 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการท่ี ๒ การสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ 
 
1. คำอธิบาย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีการดำเนินการจัดทำแนวทางการเตรียม
ความพร้อมการสร้างความเข้าใจและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านวินัยและ
ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 
ท่ีหลากหลายและจัดให้มีการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 
2. ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมการสร้างความเข้าใจและการสร้างความตระหนักรู้ 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย 
 3. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบ 
 4. เปิดช่องทางให้บุคลากร นักเรียน ได้เสนอความคิดเห็น เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ      
การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
 5. มีการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ท้ังในและนอกสถานท่ี 
 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาไม่ชัดเจนหรือพิจารณา 

ได้ไม่เกินจำนวน 1 รายการ 
2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาได้จำนวน 2 รายการ 
3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาได้จำนวน 3 รายการ 
4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาได้จำนวน 4 รายการ 
5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นพิจารณาได้จำนวน 5 รายการ 

๒๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

2. การสังเกต สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง 

3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติ หรือ  
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

• แผนปฏิบัติราชการ 

• คำส่ังการปฏิบัติงาน 

• บันทึกการประชุม 

• สมุดนิเทศ 

• รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
• แฟ้มสะสมงาน 

• รายงานโครงการ 

• ภาพกิจกรรม 

๒๓ 



 
 
 
 
 
 

กระบวนการที่ ๑ การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ สำหรับผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์  จำนวน 6 องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ มีระดับคะแนนและเกณฑ์การเทียบเคียงคุณภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 
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องค์ประกอบ 1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างมีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ตัวบ่งชี ้1.1  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อยหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 

 รายการปฏิบัติ 
 1. แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
 2. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 
 3. แต่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
 4. แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
 5. เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนร่วมงาน  
 ร่องรอย/หลักฐาน 
 1. เกียรตบิัตร 

2. ภาพถ่ายการแต่งกาย 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 
4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 1.2  มาปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบของราชการ 

 รายการปฏิบัติ 
1. มาปฏิบัติราชการตรงเวลา 
2. การลาต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มท่ีเต็มเวลา 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรม  
5. รักษาความลับและประโยชน์ของทางราชการ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. บัญชีลงเวลา 
3. คำส่ังเวร 
4. แบบบันทึกเวร 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๒๖ 



ตัวบ่งชี้ 1.3  ประพฤติตนตามกฎระเบียบของทางราชการ  

รายการปฏิบัติ 
1. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของตนเอง   

อย่างสม่ำเสมอ  
2. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม  
4. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน  
5. รักษาช่ือเสียง เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตนไม่ให้เส่ือมเสีย 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

๒๗ 



องค์ประกอบ 2. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างมีวินัยและ
ความรับผดิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ 

ตัวบ่งชี้ 2.1  งานหน้าท่ีความรับผิดชอบตามคำสั่ง 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย   
2. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายถูกต้องตามระเบียบแบบแผนได้ผลดี 
3. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ            
4. มีกระบวนการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้                                   
5. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 2.2  งานหน้าท่ีความรับผิดชอบงานหน้าท่ีพิเศษ 

รายการปฏิบัติ 
1. ได้รับมอบหมายงานในหน้าท่ีพิเศษ     
2. ปฏิบัติงานหน้าท่ีพิเศษด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มท่ี         
3. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีพิเศษด้วยความถูกต้องตามระเบียบแบบแผน        
4. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ     
5. มีกระบวนการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถใช้เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๘ 



องค์ประกอบ 3. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างมีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน 

ตัวบ่งชี้ 3.1  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนแบบมีส่วนร่วม 
รายการปฏิบัติ 
1. มีน้ำใจ เสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ               
2. เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว                               
3. เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มด้วยความเต็มใจ                                       
4. มีความรักใคร่ กลมเกลียว เห็นอกเห็นใจ รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา                            
5. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 3.2  มีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 

รายการปฏิบัติ 
1. มีกิริยาวาจา สุภาพเรียบร้อย                     
2. มีบุคลิกท่าทางสง่างาม  
3. มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน  
4. หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ใช้สำเนียงการพูดท่ีนุ่มนวลเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน       
5. ให้เกียรติและใช้คำพูดท่ีสุภาพเรียบร้อย 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๕. แบบสอบถามเพื่อนร่วมงาน 
๖. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

๒๙ 



ตัวบ่งชี้ 3.3  มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

รายการปฏิบัติ 
1. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน 
2. ให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนร่วมงานประสบปัญหา 
3. ยินดีช่ืนชมเม่ือเพื่อนร่วมงานประสบความสำเร็จ 
4. แบ่งปันส่ิงของในโอกาสต่าง ๆ 
5. ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำนิยม 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓๐ 



องค์ประกอบ 4. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างมีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 

ตัวบ่งชี้ 4.1  การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาท่ีสั่งในหน้าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบติัตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความเต็มใจ        
2. ปฏิบัติตามคำส่ังผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายเต็มกำลังความสามารถ       
3. ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความถูกต้อง           

ตามระเบียบแบบแผน                
4. ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายเสร็จทันเวลานัดหมาย  

อย่างมีประสิทธิภาพ            
5. มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบ 5. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างมีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อประชาชน 

ตัวบ่งชี้ 5.1  ไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกัน                                
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหรือแสดงกริยาอาการ ดูถูก รังเกียจ                                         
3. ไม่แสดงกริยาท่าทาง พูดจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเชิงดูถูก                
4. ไม่ใช้อำนาจ แสดงอำนาจหรือ การใช้กำลังรังแกประชาชน                               
5. ได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 5.2  ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก 

รายการปฏิบัติ 
1. มีอัธยาศัยท่ีดี พูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร 
2. กระตือรือร้นในการให้บริการ 
3. แสดงความสนใจหรือให้ความสำคัญกับประชาชนท่ีมาติดต่อราชการในทันที           
4. ต้อนรับให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ   
5. ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
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ตัวบง่ช้ี 5.3  ให้ความเป็นธรรมโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน                                                        
2. รักษาผลประโยชน์ของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                    
3. ให้โอกาสและปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเสมอภาค                                                        
4. ไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลท่ีเป็นคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้อง                                                     
5. ได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบ 6. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างมีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ 6.1  ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย       
2. มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผน       

อันดีงามของสังคม               
3. มีความต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ รักษาประโยชน์ของทางราชการ     
4. ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์          
5. เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 6.2  สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

รายการปฏิบัติ 
1. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข               
2. ไม่เป็นปรปักษ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
3. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับประเทศทุกครั้ง             
4. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับท้องถิ่นทุกครั้ง             
5. วางตนเป็นกลางทางการเมือง ไม่วิพากษ์ วิจารณ์กับบุคคลอื่น หรือในโชเซียล/ช่องทางส่ือสารอื่น ๆ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. คำส่ัง 
3. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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…………………………………………………………… 
 
 
 
 

กระบวนการที่ ๒ การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน จำนวน ๗ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี ้ มีระดับคะแนนและเกณฑ์          
การเทียบเคียงคุณภาพดังนี้ 
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องค์ประกอบ 1.วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 1.1  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อยหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 

รายการปฏิบัติ 
1. แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย  
2. แต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบและหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 
3. แต่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ  
4. แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนร่วมงาน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. ภาพถ่ายการแต่งกาย 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 
4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 1.2  ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นไปตามระเบียบของราชการ 

รายการปฏิบัติ 
1. มาปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะและเต็มเวลาราชการ 
2. ปฏิบัติตามระเบียบการลาอย่างเคร่งครัด 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
4. รักษาความลับและประโยชน์ของทางราชการ 
5. ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. สมุดลงเวลา 
2. สรุปวันลา 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
4. สมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
5. เกียรติบัตร 
6. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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ตัวบ่งชี้ 1.3  การประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีตามกฎ ระเบียบของทางราชการ 

รายการปฏิบัติ 
1. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  
2. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม  
3. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน รักษาช่ือเสียง เกียรติศักดิ์ของ

ตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตนไม่ให้เส่ือมเสีย 
4. ไม่กระทำการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ไม่กระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก 
5. ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภาองค์กรภายนอก หน่วยงานอืน่ หรือหน่วยงานท่ีสูงกว่าระดับจังหวัด   

/เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกียรติบัตร    
3. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
4. คำส่ังปฏิบัติงาน,ประกาศ 
5. รายงานการเข้ารับการอบรม 
6. แผนการจัดกิจกรรมการเรียน 
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
8. กคศ. 16 (กพ.๗) 
9. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง           
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ตัวบ่งชี้ 1.4  มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหมทั่นเหตุการณ์ปัจจุบัน 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ นำมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ              

จนเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น 
2. มีความอดทนในการค้นคว้า ทดลอง และลงมือทำจนทำให้ความคิดเกิดเป็นรูปธรรมข้ึนได้ 
3. มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดเวลา 
4. ได้รับการพัฒนาและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
5. มีความรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี และใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. คำส่ังปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. วิจัยในช้ันเรียน 
4. เกียรติบัตร 
5. รายงานการอบรม 
6. รูปภาพการเป็นวิทยากร 
7. ช้ินงาน/ ผลงาน/นวัตกรรม 
8. ID PLAN 
9. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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องค์ประกอบ 2. วินัยและความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที ่

ตัวบ่งชี้ 2.1  งานหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย  
2. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายถูกต้องตามระเบียบแบบแผนได้ผลดี 
3. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
4. มีกระบวนการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้  
5. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. คำส่ังปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. เกียรติบัตร 
4. บันทึกการประชุม 
5. ภาพถ่ายกิจกรรม 
6. รายผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
7. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     

ตัวบ่งชี้ 2.2  งานหน้าท่ีพิเศษ 

รายการปฏิบัติ 
1. ได้รับมอบหมายงานในหน้าท่ีพิเศษ 
2. ปฏิบัติงานหน้าท่ีพิเศษด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มท่ี 
3. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีพิเศษด้วยความถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 
4. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. มีกระบวนการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นแบบอย่างได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. คำส่ังปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานหน้าท่ีพิเศษ 
3. เกียรติบัตร 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. รายผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
6. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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ตัวบ่งชี้ 2.3  งานหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

รายการปฏิบัติ 
1. ได้รับมอบหมายงานในหน้าท่ีอื่น 
2. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ  
3. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมายด้วยความถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 
4. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. มีกระบวนการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นแบบอย่างได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. คำส่ังปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. เกียรติบัตร 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. รายผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
6. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 2.4  ยึดหลักธรรมภิบาล   

รายการปฏิบัติ 
1. มีศักดิ์ศรี ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เท่ียงธรรม และมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
3. รับผิดชอบต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยหลักการมีส่วนร่วม  
5. มีความชอบธรรม เท่าเทียมกัน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และอุทิศตนสม่ำเสมอ และเป็นแบบอย่างได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. คำส่ังปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. เกียรติบัตร 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. รายผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
6. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔๑ 



 

 

องค์ประกอบ 3. วินัยและความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงาน 

ตัวบ่งชี้ 3.1  การรักษาความสามัคคี 

รายการปฏิบัติ 
1. มีน้ำใจ เสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ 
2. แสดงออกถึงการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
3. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มด้วยความเต็มใจ 
4. มีความรักใคร่กลมเกลียว เห็นอกเห็นใจ รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
5. เป็นแบบอย่างในการรักษาความสามัคคีในองค์กร 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. คำส่ังปฏิบัติงาน 
2. ภาพถ่าย 
3. เกียรติบัตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. รายผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี ้3.2  กริยา วาจา ความสุภาพเรียบร้อย 

รายการปฏิบัติ 
1. มีกิริยาวาจา สุภาพเรียบร้อย  
2. มีบุคลิกท่าทางสง่างาม  
3. มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน  
4. หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ใช้สำเนียงการพูดท่ีนุ่มนวลเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน 
5. มีการให้เกียรติ ใช้คำพูดหรือคำเรียกช่ือท่ีสุภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสอบถาม ครู นักเรียน 
2. เกียรติบัตร 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 
4. ภาพถ่าย 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔๒ 



 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

รายการปฏิบัติ 
1. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน 
2. ให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนร่วมงานประสบปัญหา 
3. ยินดีช่ืนชมเม่ือเพื่อนร่วมงานประสบความสำเร็จ 
4. แบ่งปันส่ิงของในโอกาสต่าง ๆ 
5. ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสอบถามเพื่อนร่วมงาน 
2. ภาพถ่าย 
3. คำนิยม 
4. ใบอนุโมทนาบัตร 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 3.4  มีจิตอาสา 

รายการปฏิบัติ 
1. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเต็มใจ  
2. เข้าร่วมในการทำงานท่ีเป็นส่วนรวมของหน่วยงาน องค์กรและสังคมโดยการกระทำ                          

ท่ีไม่หวังผลตอบแทน 
3. ไม่กระทำการใด ๆ ท่ีทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
4. อาสา ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อท่ีมีโอกาส 
5. ช่วยเหลือ ดูแล รักษา ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงของสาธารณะ สมบัติของหน่วยงาน องค์กร สังคม 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔๓ 



 

ตัวบ่งชี้ 3.5  ร่วมใจทำงาน 

รายการปฏิบัติ 
1. เข้าร่วมงาน/กิจกรรมของสถานศึกษา/หน่วยงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความสมัครใจ  
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
3. ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน 
4. กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลืองาน แสดงความคิดเห็นเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 
5. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. เกียรติบัตร 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)    
3. ภาพถ่าย 
4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔๔ 



 

 

องค์ประกอบ 4. วินัยและความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 

ตัวบ่งชี้ 4.1  การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาท่ีสั่งในหน้าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความเต็มใจ 
2. ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะ      

และอดทน 
3. ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

แบบแผน  
4. ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายเสร็จทันเวลานัดหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ 
5. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. คำส่ังปฏิบัติงาน 
2. รายผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
3. ช้ินงาน / ผลงาน/ นวัตกรรม 
4. งานวิจัย 
5. เกียรติบัตร 
6. ภาพถ่าย 
7. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ตัวบ่งชี้ 4.2  ไม่รายงานเท็จ 

รายการปฏิบัติ 
1. เสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง  
2. เสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างทันท่วงที /ทันเวลา 
3. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นสารสนเทศต่อการพัฒนาองค์กร  
4. หลีกเล่ียงการปกปิดข้อมูลท่ีส่งผลให้องค์กรได้รับความเสียหาย 
5. ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการท่ีขัดต่อคำส่ังผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. คำส่ังปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
3. ช้ินงาน / ผลงาน/ นวัตกรรมงานวิจัย 
4. รายงาน/สรุปโครงการ/กิจกรรม 
5. เกียรติบัตร 
6. ภาพถ่าย 
7. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

๔๕ 



 

 

องค์ประกอบ 5. วินัยและความรับผิดชอบต่อประชาชน 

ตัวบ่งชี้ 5.1   ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก 

รายการปฏิบัติ 
1. มีอัธยาศัยท่ีดี พูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร  
2. กระตือรือร้นในการให้บริการ 
3. แสดงความสนใจหรือให้ความสำคัญกับประชาชนท่ีมาติดต่อราชการในทันที 
4. ต้อนรับให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และใหค้วามอนุเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
5. ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. ภาพถ่าย 
๓. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

ตัวบ่งชี้ 5.2   ให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏิบัติ 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
2. รักษาผลประโยชน์ของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ให้โอกาสและปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเสมอภาค 
4. ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่อผู้มาติดต่อราชการ  
5. ได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. ภาพถ่าย 
๓. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔๖ 



 

 

ตัวบ่งชี้ 5.3   ไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกัน  
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหรือแสดงกริยาอาการ ดูถูก รังเกียจ 
3. ไม่แสดงกริยาท่าทาง พูดจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเชิงดูถูก 
4. ไม่ใช้อำนาจ แสดงอำนาจหรือ การใช้กำลังรังแกประชาชน 
5. ได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. ภาพถ่าย 
๓. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตัวบ่งชี้ 5.4   มีบริการเป็นเลิศ 

รายการปฏิบัติ 
1. ให้บริการต่อผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีเต็มความสามารถ  
2. ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และให้ความเป็นธรรม 
3. ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4. บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
5. ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ และเป็นแบบอย่างในการบริการท่ีเป็นเลิศ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. ภาพถ่าย 
๓. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔๗ 



 

 

องค์ประกอบ 6.  วินัยและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ 6.1   การปฏิบัติตามกฎหมาย 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
2. มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผน   

อันดีงามของสังคม 
3. ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
4. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์ 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. กคศ.16 (กพ.๗) 
2. ภาพถ่าย 
3. เกียรติบัตร 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี ้6.2   สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

รายการปฏิบัติ 
1. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ไม่เป็นปรปักษ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับประเทศทุกครั้ง 
4. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับท้องถิ่นทุกครั้ง  
5. วางตนเป็นกลางทางการเมืองไม่วิพากษ์ วิจารณ์กับบุคคลอื่น หรือในโซเชียล(Social) 
    /ช่องทางส่ือสารอื่น 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. กคศ.16 (กพ.๗) 
2. ภาพถ่าย 
3. เกียรติบัตร 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  

๔๘ 



 

องค์ประกอบ 7. วินัยและความรับผิดชอบต่อนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ 7.1   ด้านครูท่ีปรึกษา 

รายการปฏิบัติ 
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
5. ช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบบันทึกกิจกรรม โฮมรูม  
2. แบบบันทึก SDQ , EQ 
3. แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน 
4. เอกสารการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
6. แบบบันทึกการเย่ียมบ้านนักเรียน 
7. สถิติการมาเรียน 
8. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
9. คำส่ังปฏิบัติงาน 
10. เกียรติบัตร 
11. ภาพถ่าย 
  

๔๙ 



 

ตัวบ่งชี้ 7.2   ด้านครูผู้สอน 

รายการปฏิบัติ 
1. ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
2. มีการบริหารจัดการในช้ันเรียนเชิงบวก  
3. ใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  
4. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
5. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลการวิจัยไปปรับปรุงคุณภาพ   

การเรียนการสอน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
3. แบบนิเทศติดตาม 
4. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
5. รายงานการใช้ส่ือ  
6. วิจัยในช้ันเรียน 
7. ช้ินงาน / ผลงาน/ นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 



 
 
 
 
 
 

กระบวนการที่ ๓ การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ สำหรับนักเรียน จำนวน ๔ องค์ประกอบ 
๑๕ ตัวบ่งชี้ มีระดับคะแนนและเกณฑ์การเทียบเคียงคุณภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 



 
 
  



 

 

 

 

 

องค์ประกอบ 1. วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 1.1  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสภาพเรียบร้อยหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 

รายการปฏิบัติ 
1. แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย  
2. แต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบและหรือตามแบบแผน 
3. แต่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
4. ร่างกายสะอาดถูกสุขภาวะ  
5. เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนนักเรียน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบบันทึกการแต่งกายของนักเรียน 
 

ตัวบ่งชี้ 1.2  ขยัน หมั่นเพียร มีจิตใจเข้มแข็ง 

รายการปฏิบัติ 
1. กระตือรือร้นและมาโรงเรียนสม่ำเสมอไม่ขาดถ้าไม่จำเป็น 
2. ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย 
3. เขา้เรียนทุกวิชาไม่ขาดถ้าไม่จำเป็น 
4. ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ 
5. มีความมานะ บากบั่น ในการเรียนและการทำงาน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  
2. แบบลงเวลาเรียน 
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

๕๓ 



 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 1.3  การประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีตามกฎ ระเบียบของทางราชการ 

รายการปฏิบัติ 
1.  ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจ ไม่ละท้ิงหน้าท่ีของตนเองทำจนสำเร็จ 
2.  ต้ังใจทำงานท่ีครูกำหนดให้ทำเสร็จภายในเวลาทุกครั้ง 
3.  มีความรับผิดชอบไม่ทอดท้ิงธุระหรือหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อส่วนรวม 
4.  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5. มีความเพียรพยายามท่ีจะนำช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แฟ้มสะสมงาน 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ 1.4  มีความเช่ือมั่นในตนเองตามศักยภาพ 

รายการปฏิบัติ 
1. ช่วยแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนนักเรียนด้วยความเต็มใจ 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการทำงานของหมู่คณะด้วยความเต็มใจ 
3. กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้อง 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
5. เป็นแบบอย่างต่อเพื่อนนักเรียน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. ผลงานนักเรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. เกียรติบัตร  

๕๔ 



 

 

องค์ประกอบ 2. นักเรียนมีวินัย และความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 

ตัวบ่งชี้ 2.1  ต้ังใจเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาท่ีกำหนด 

รายการปฏิบัติ 
1. เอาใจใส่  ขวนขวาย ช่วยเหลือกิจการงานของเพื่อนอย่างใกล้ชิดจนสำเร็จ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนกับเพื่อนนักเรียนด้วยความเต็มใจและอดทน 
3. ช่วยเหลือในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 
4. ความต่ืนตัวในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
5. มีความพร้อมในการทำกิจกรรมท้ังหลายท่ีพึงกระทำร่วมกับผู้อื่น 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผลงานนักเรียน 
3. เกียรติบัตร 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2  ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากครูประจำช้ันและผู้ใหญ่ 

รายการปฏิบัติ 
1. สนใจและต้ังใจทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ 
2. มีความเสียสละมีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
3. มีความรับผิดชอบ ไม่ทอดท้ิงงานหรือหน้าท่ีท่ีตนได้รับมอบหมาย 
4. ไม่เกี่ยงหรือเล่ียงงานของส่วนรวม 
5. มีความพยายามอุตสาหะในการทำงานท่ีตนได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบบันทึกการส่งงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม  

๕๕ 



 

 

ตัวบ่งชี้ 2.3  รู้จักตนเอง รู้จักกาลเทศะ 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของสถานท่ีนั้นๆอยู่เสมอ 
2. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนอยู่เสมอ  
3. ช่วยเหลือกิจกรรมของเพื่อนนักเรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามความรู้ ความสามารถของตน

อย่างสม่ำเสมอ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
5. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนนักเรียน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. ผลงานนักเรียน 
 

ตัวบ่งชี้ 2.4  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติกิจกรรมประจำวันสม่ำเสมอ 

รายการปฏิบัติ 
1. มีการวางแผนการทำงานของตนให้แล้วเสร็จทันเวลาท่ีกำหนด 
2. เข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมประจำวันตรงเวลาตามท่ีกำหนดอยู่เสมอ 
3. ต้ังใจทำงานท่ีครูหรือผู้ใหญ่มอบหมายให้ทำ เสร็จภายในเวลาทุกครั้ง 
4. ทำหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดทุกครั้ง 
5. เป็นแบบอยา่งในด้านการตรงต่อเวลา 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. บันทึกการลงเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
2. แฟ้มสะสมผลงาน  

๕๖ 



 

 

องค์ประกอบ 3. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อเพื่อน 

ตัวบ่งชี้ 3.1  เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 

รายการปฏิบัติ 
1. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีถูกต้องด้วยเหตุผลและเหมาะสม 
3. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. ไม่แสดงพฤติกรรมเชิงดูถูก เหยียดหยามต่อผู้อื่น 
5. ตัดสินใจบนพื้นฐานของประชาธิปไตย 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผลงานนักเรียน 
4. เกียรติบัตร 
 

ตัวบ่งชี้ 3.2  กิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 

รายการปฏิบัติ 
1. มีกิริยาสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 
2. ปฏิบัติตนถูกกาลเทศะอยู่เสมอ 
3. มีมารยาททางสังคมท่ีดี 
4. มีการใช้วาจาสุภาพอ่อนโยน 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผลงานนักเรียน 
4. เกียรติบัตร

๕๗ 



 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3    ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเพื่อนร่วมช้ันและทุกคนในโรงเรียน 

รายการปฏิบัติ 
1. ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนนักเรียนอยู่เสมอ 
2. หมั่นตักเตือนเพื่อนร่วมชั้นให้เรียนหรือทำงานด้วยความต้ังใจ 
3. ช่วยเหลือกิจกรรมของทางบ้านและโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 
4. ช่วยเหลือภาระงานครู และ/หรือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสอยู่เสมอ 
5. เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเพื่อนนักเรียน 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผลงานนักเรียน 
4. เกียรติบัตร 

ตัวบ่งชี้ 3.4    มีจิตอาสา 

รายการปฏิบัติ 
1. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
2. ช่วยดูแลทรัพย์สิน ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนและห้องเรียน 
3. ใช้เวลาว่างของตนทำงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4. ช่วยเหลืองานบ้านแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
5. ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. บันทึกรายงานพฤติกรรมนักเรียนของผู้ปกครอง 
4. ผลงานนักเรียน 
5. เกียรติบัตร 

 ๖. ภาพถ่าย 
 

๕๘ 



 

 
ตัวบ่งชี้ 3.5     รู้จักและแสดงออกถึงการเสยีสละและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

รายการปฏิบัติ 
1. ช่วยเหลืองานครู ผู้ใหญ่ หรือเพื่อนนักเรียนด้วยความเต็มใจ 
2. สามารถเข้าใจผู้อื่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้ 
3. มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
4. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ 
5. ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และเป็นแบบอย่างได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผลงานนักเรียน 
4. เกียรติบัตร 

 ๕. ภาพถ่าย  

๕๙ 



 

 

องค์ประกอบ 4. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ 4.1   ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

รายการปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง 
2. ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
3. ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนท่ีอาศัย 
4. ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนนักเรียนในด้านปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผลงานนักเรียน 
4. เกียรติบัตร 

ตัวบ่งชี้ 4.2   แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้การปกครองในระบอบ   
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

รายการปฏิบัติ 
1. มีความภาคภูมิใจในชาติ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของเทศชาติเป็นสำคัญ 
2. มีความเป็นกลางทางการเมือง 
3. ไม่กระทำการอันเป็นการต่อต้านตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ไม่แสดงออกในลักษะดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือไม่กระทำการอันเป็นการให้ร้ายหรือก่อให้เกิด     

ความเส่ือมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
ร่องรอย/หลักฐาน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผลงานนักเรียน 
4. เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



 
 
 
 

 

กระบวนการท่ี ๑ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัย 
      และความรับผิดชอบ 

1. คำอธิบาย 

  ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามขั้นตอน ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่ได้
กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้มีมุมมองด้านการประเมินผลสำเร็จของงาน การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจะ
ช่วยให้ทราบถึงการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมที ่ เก ิดขึ ้น สะท้อนผลการดำเน ินก ารเสร ิมสร ้างว ิน ัยและ              
ความรับผิดชอบ  

2. ประเด็นพิจารณา 

 1. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 2. มีการวิเคราะห์และนำผลไปใช้พัฒนาการดำเนินการตามองค์ประกอบโครงการเสริมสร้างวินัยและ
ความรับผิดชอบ  

3. เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการรายงานผลตามแบบรายงาน 
2 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม รายงานผล 
3 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม รายงานผล และมีการวิเคราะห์ผล 
4 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม รายงานผล มีการวิเคราะห์ผลและนำผลไปใช้พัฒนา 
5 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม รายงานผล มีการวิเคราะห์ผลไปใช้พัฒนา และมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

2. การสังเกต สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง 

3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติ หรือ             
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

• แบบรายงาน/แบบประเมินผลโครงการ 

• คำส่ังการปฏิบัติงาน 

• บันทึกการประชุม 

• สมุดนิเทศ 

• รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
• ภาพกิจกรรม 

๖๑ 



 
 
 
 
 

กระบวนการท่ี ๒ การรายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัยและ 
       ความรับผดิชอบ 

1. คำอธิบาย 
การรายงานผลการดำเนินการการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ทั ้งสิ ้นปีการศึกษา/ส้ิน

ปีงบประมาณ จะแสดงให้เห็นผลสำเร็จของโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบท่ีเกิดขึ้น 
     
2. ประเด็นพิจารณา 
 1. มีการรายงานผลการดำเนินการเมื่อส้ินปีการศึกษา/ส้ินปีงบประมาณ 
 2. มีแผนการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 3. บันทึกข้อมูลในแบบรายงานตามแบบโครงการอย่างเป็นระบบ 
 4. มีการนำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการ 

3. เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 อยู่ระหว่างการดำเนินการในปีการศึกษา/ส้ินปีงบประมาณ แต่ไม่มีการรายงานผล 
2 มีการรายงานผลการดำเนินการส้ินปีการศึกษา/ส้ินปีงบประมาณ 
3 มีการรายงานผลการดำเนินการสิ้นปีการศึกษา/สิ้นปีงบประมาณ และมีแผนการรายงานผู้บังคับบัญชา

ตามลำดับ 
4 มีการรายงานผลการดำเนินการส้ินปีการศึกษา/ส้ินปีงบประมาณ มีแผนการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

และบันทึกข้อมูลในแบบรายงานตามแบบโครงการอย่างเป็นระบบ 
5 มีการรายงานผลการดำเนินการส้ินปีการศึกษา/ส้ินปีงบประมาณ มีแผนการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

บันทึกข้อมูลในแบบรายงานตามแบบโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
โครงการ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

2. การสังเกต สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง 

3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติ หรือ  
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

• แบบรายงาน/แบบประเมินผลโครงการ 

• คำส่ังการปฏิบัติงาน 

• บันทึกการประชุม 

• สมุดนิเทศ 

• ภาพกิจกรรม 

๖๒ 



 
ระดับคุณภาพของการประเมินผลการดำเนินการ 

 การดำเนินการขับเคล่ือนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบมีการดำเนินการติดตาม และ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพจึงแบ่งการประเมินออกเป็น  2 ระดับ คือ การประเมินในระดับ
ยุทธศาสตร์ และการประเมินในระดับกระบวนการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๑. การประเมินในระดับยุทธศาสตร์ 
 การประเมินคุณภาพรวมทุกด้านในระดับยุทธศาสตร์ ประเมินจากค่าคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการ     
ในแต่ละยุทธศาสตร์เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ 90 – 100 ดีเย่ียม 
ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ 80 – 89.99 ดีมาก 
ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ 70 – 79.99 ดี 
ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ 60 – 69.99 พอใช้ 
ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ ต่ำกว่า 60  ปรับปรุง 

 
๒. การประเมินในระดับกระบวนการ 
 การประเมินคุณภาพในระดับกระบวนการ ให้พิจารณาจากค่าคะแนนเทียบกับเกณฑ์การประเมิน     
ระดับตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 คะแนน ดีเย่ียม 
4 คะแนน ดีมาก 
3 คะแนน ดี 
2 คะแนน พอใช้ 
1 คะแนน ปรับปรุง 

 
 

๖๓ 



 
การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนของการประเมินในระดับยุทธศาสตร์ 

 

 
 

  

 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่าน้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ 

กระบวนการท่ี 1 การวางแผนการดำเนินงานขับเคล่ือน 
      

1 
 

5 

กระบวนการท่ี 2 การสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้      1 5 

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 1 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการท่ี 1 การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบสำหรับ
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

      

14 
 

70 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนกระบวนการ ที่ 1 ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)   

กระบวนการท่ี 2 การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

     23 115 

กระบวนการท่ี 3 การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
สำหรับนักเรียน 

     15 75 

รวมคะแนนกระบวนการ ท่ี 2 - 3 ภายในโรงเรียน (คะแนนเต็ม 190 คะแนน)   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การติดตาม ประเมิน และการรายงานผล 
กระบวนการท่ี 1 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ
เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

      

1 
 

5 

กระบวนการที่ 2 การรายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัย
และความรับผิดชอบ 

     1 5 

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 3 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

๖๔ 



 
 
การรับรองคุณภาพการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
 การรับรองคุณภาพการดำเนินการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หน่วยงาน หรือโรงเรียนท่ีจะได้การรับรองคุณภาพจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. มีคะแนนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป หากผลการประเมิน    
การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบไม่ผ่านต้องมีการแก้ไขปรับปรุง 
 2. กลุ่มงาน/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีหรือโรงเรียนต้องมีระดับผลการประเมินคุณภาพสูงกว่า ระดับ
ปรับปรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงจะรับรองคุณภาพการดำเนินการ
เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับกลุ่มงาน/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ผ่าน   
ตามคุณสมบัติท่ีกำหนด และมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 

ระดับร้อยละของคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียรวม อยู่ในระดับ 90 – 100 ดีเย่ียม 
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียรวม อยู่ในระดับ 80 – 89.99 ดีมาก 
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียรวม อยู่ในระดับ 70 – 79.99 ดี 
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียรวม อยู่ในระดับ 60 – 69.99 พอใช้ 

 
คณะกรรมการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินการดำเนินการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

• ระดับโรงเรียน 
๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.๒ ครู 

• ระดับสหวิทยาเขต  
๒.๑ ประธานสหวิทยาเขต  
๒.๒ ศึกษานิเทศก์  

•  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๓.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓.๓ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วย 
 

 

 

๖๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๖๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

๖๗ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๑ 



 
 

 
คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ท่ี 49/2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

-------------------------- 
อนุสนธิ  คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ท่ี 37/2564  

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์  2564   เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคล่ือนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีรายนามคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน 3 โครงการ  
คือ โครงการวินัยและความรับผิดชอบ โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล วิถีใหม ่New Normal  
และโครงการโรงเรียนปลอดภัย  เนื่องจากโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนจาก9 สหวิทยา
เขตมาประชุมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมขอให้เพิ่มเติมรายช่ือคณะกรรมการ และภาระหน้าท่ีในการดำเนินงาน
ให้ชัดเจน  

เพื่อใหบ้ังเกิดผลในการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้บริหารการศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน 
กลุ่มนักเรียน และกลุ่มทีมงานกองกลางโดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ผู้บริหารการศึกษา บุคลากร 
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง) ประกอบด้วย 
1.1 นายศักดิ์ชัย  ทุ่งโพธิแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม         ประธานกรรมการ 
1.2 นายเฉลียว  คำดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง    รองประธานกรรมการ 
1.3 นายธำรงค์  จ่ันฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนนิสะอาดวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
1.4 ว่าท่ีร.ต.ประสพโชค  โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม         กรรมการ 
1.5 นายกิตติคุณ  อินทนนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม          กรรมการ 
1.6 นายต่อศักดิ์  สิงห์เผ่น  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา          กรรมการ 
1.7 นายอรรถพงษ์  อินต๊ะวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม          กรรมการ 
1.๘ นางสาวณัชชนิฏฐา  พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
1.๙ นายสุรศักดิ์  กรไพร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          กรรมการ 
1.๑๐ สิบตำรวจโทธีระ  ล้ิมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                กรรมการ 
1.11 นางอำพา  สุขสบาย  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
1.๑2 นายสมเจตน์  พันธ์พรม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู  กรรมการและเลขานุการ 
1.13 นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติ/ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ตลอดจน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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2. กลุ่มของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
2.1 นายประจวบ  พิมละมาศ  ผู้อำนวยการโรเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์                    ประธานกรรมการ 
2.2 นายสังวาร  เอ็บมูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา                รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสุภาพ  ฤทธิ์บำรุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม                   กรรมการ 
๒.4 นายกร  เลือกหา       ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา                 กรรมการ 
2.5 นายชาญฤทธิ์  เตชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์                  กรรมการ 
2.6 นายวสันต์  บุญประกอบ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์                กรรมการ 
2.7 นางสาวธนิดา  บุญมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา               กรรมการ 
2.8 นางสาวดวงฤทัย  แก้วพวง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย                กรรมการและเลขานุการ 
2.9 นางสาวสำอางค์  เครื่อนสอน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติ/ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนในสังกัด ตลอดจน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
3. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด   ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่ 
3.1  นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัทองพิทยาคม                   ประธานกรรมการ 
3.2  นายวิเชียร  ปั้นม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา               รองประธานกรรมการ 
3.3  นางหัทยา  นุกอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา              รองประธานกรรมการ 
3.4  นางบปุผา ทองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม          กรรมการ 
3.5  นายชวฤทธิ์  พันธุ์เหล็ก  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม          กรรมการ 
3.6  นายประสงค์  สินเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา          กรรมการ 
3.7  ว่าท่ีร.ต.จิรเชษฐ์  จันทร์สุภาเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัโพรงพิทยาคม           กรรมการ 
3.8  นายธีรธัช  ทุ้ยแป  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม          กรรมการ 
๓.9 นางสาวธัญย์ญาธิป  ฟองจางวาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา         กรรมการ 
๓.๑0 นางสาวจีรนันท์  คุ้มบัว   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา          กรรมการ 
3.11 ว่าท่ีร.ต.เกตุ ต่วนเครือ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
3.12 นายพงษ์ภัทร  ยอดเพชร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติ/ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินนักเรียนในสังกัด ตลอดจน นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
๔. กลุ่มทีมกองกลาง(ฝ่ายเลขานุการ)  ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  
๔.๑ นายสุริยา จันทิมา   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์        ประธานกรรมการ 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
๔.๒ นางสาวอัจฉราภรณ์  เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา   รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาววัฒนา  กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี       กรรมการ 
๔.๔ นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย ครูโรงเรียนจ่านกร้อง         กรรมการ 
๔.๕ นางสาวคุณัญญา  วินาลัย  ครูโรงเรียนวงัโพรงพิทยาคม        กรรมการ 
๔.๖ นางสาวษุรพีฐ์  บุญคง  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์                  กรรมการ      

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
๔.๗ นายปฏิภาณ  ทองพงษ์เนียม ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา        กรรมการ 
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4.8 นางสาวพชรณัท  เกตุรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            กรรมการ 
4.9 นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์  

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   กรรมการและเลขานุการ 
๔.10  นางโชติกา  กุลจู  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   1. อำนวยความสะดวกให้กับคณะอนุกรรมการท่ีรบัผิดชอบทุกกลุ่มเป้าหมาย   
       2. รวบรวมรายละเอียด แนวทางปฏิบัติ  ตัวชี้วัด  เกณฑ์การประเมิน และอื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร  
จากคณะอนุกรรมการทุกกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่ 
     3. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการวินัยและความรับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง 
  

  ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเต็มตามศักยภาพ ให้เกิดประโยชน์และผลดี 
กับทางราชการอย่างสูงสุด 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                

        ส่ัง ณ  วันท่ี  4   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์

 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 



 
 
 



แบบประเมินผลการดำเนินงานเสรมิสร้างวนิัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

********************************************** 
โรงเรียน...............................................................  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

คำชี ้แจง ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้าง 
  วินัยและความรับผิดชอบ โดยเขียนเครื่องหมาย () ในช่องผลการประเมิน 

 

 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ 

กระบวนการที่ 1 การวางแผนการ
ดำเนินงานขับเคลือ่น 
กระบวนการที่ 2 การสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ 

      
1 
 
 

1 
 

    

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 1 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)     

รวมคะแนนผลการดำเนินงานกระบวนที่ 1 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการที่  2 การส่งเสริมวินัยและ
ความรับผิดชอบ สำหรับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน   
องค์ประกอบที่ 1  มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสภาพ
เรียบร้อยหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 
  2. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นไปตามระเบียบ
ของราชการ 

      
 
 
 

4 
 
 
 

 

    



 

 

 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

3. การประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการ 
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ทัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
องค์ประกอบที่ 2 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. งานหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  2. งานหน้าท่ีพิเศษ 
  3. งานหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  4. ยึดหลักธรรมภิบาล    
 
องค์ประกอบที่ 3 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงาน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. การรักษาความสามัคคี 

  2. กริยา วาจา ความสุภาพเรียบร้อย 

  3. การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
  4. มีจิตอาสา 
  5. ร่วมใจทำงาน 
 
องค์ประกอบที่ 4  วินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. การปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ี
ส่ังในหน้าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
  2. ไม่รายงานเท็จ 
 
 

      
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

    



 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก 
  2. ให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  3. ให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  4. มีบริการเป็นเลิศ 
 

 องค์ประกอบที่ 6 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

  2. สนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
องค์ประกอบที่ 7 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อนักเรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. ด้านครูท่ีปรึกษา 
  2. ด้านครูผู้สอน 

     4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

    

รวมคะแนนผลการดำเนินงานกระบวนการที่ 2 (คะแนนเต็ม 115 คะแนน)     

กระบวนการที ่3  การส่งเสริมวินัยและ
ความรับผิดชอบ สำหรับนักเรียน   
องค์ประกอบที่ 1  วินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสภาพ
เรียบร้อยหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 
  2. ขยัน หมั่นเพียร มีจิตใจเข้มแข็ง 
  

      
 
 

4 

    



 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

3. การประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีตามกฎ 
ระเบียบของทางโรงเรียน 
  4. มีความเช่ือมั่นในตนเองตามศักยภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 2 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. ต้ังใจเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลา
ท่ีกำหนด 
  2. ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
ครูประจำช้ันและผู้ใหญ่ 
  3. รู้จักตนเอง รู้จักกาลเทศะ 
  4. ตรงต่อเวลา และปฏิบัติกิจกรรม
ประจำวันสม่ำเสมอ 

 

องค์ประกอบที่ 3 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อเพื่อน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. เคารพในสิทธิของผู้อื่น 

  2. กิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 
  ๓. ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเพื่อนร่วมชั้นและทุก
คนในโรงเรียน 

  ๔. มีจิตอาสา 

 5. รู้จักและแสดงออกถึงการเสียสละและมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 

      
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 

 

    

รวมคะแนนผลการดำเนินงานกระบวนการที่ 3 (คะแนนเต็ม 65 คะแนน)     

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 2 (คะแนนเต็ม 180 คะแนน)      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การติดตาม ประเมิน และ
การรายงานผล 
กระบวนการท่ี 1 การติดตาม และประเมินผล
การดำเน ินการเสร ิมสร ้างวินัยและความ
รับผิดชอบ 
 

     1     

กระบวนการท ี ่  2 การรายงานผลการ
ดำ เน ินการ เสร ิ มสร ้ า ง ว ิ น ั ยและความ
รับผิดชอบ 

     1     

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 3 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)     

รวมคะแนนทั้ง 3 ยุทธศาสตร์      



แบบประเมินผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

********************************************** 

โรงเรียน...............................................................  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 

วันที่รับการประเมิน.................................................................................................................................  
รายชื่อผู้ประเมิน  1. ...............................................................................ประธานกรรมการ 
   ๒. ...............................................................................กรรมการ  
   3. ...............................................................................กรรมการ 
   4. ...............................................................................กรรมการ 
   5. ...............................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 

 
รายการที่ประเมิน 

คะแนนของกรรมการ 
คนที่ 

ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน 

ร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
(กระบวนการที่ 2 – 3) 

(คะแนนเต็ม 190 คะแนน) 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การติดตาม ประเมิน  
และการรายงานผล 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

        

รวม (คะแนนเต็ม 210 คะแนน)         
 

 
ผลการประเมินรวมทุกด้าน (  )  ดีเย่ียม  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  90 – 100) 
    (  )  ดีมาก  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  80 – 89.99) 
    (  )  ดี   (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  70 – 79.99) 
    (  )  พอใช้  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  60 – 69.99) 
    (  )  ต้องปรับปรุง (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับต่ำกว่า 60) 
 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนรายด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องให้มีการแก้ไขปรับปรุง 
 
       ลงช่ือ     ผู้รายงาน 
                (           ) 
           วันท่ี...........................................



คำอธิบายการสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

 
สำหรับ  โรงเรียน 

 
  เกณฑ์คะแนน  
   ปฏิบัติได้ 5 ข้อ   เท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
   ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ   เท่ากับ ๔ คะแนน หมายถึง ดีมาก 
   ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ   เท่ากับ ๓ คะแนน หมายถึง ดี 
   ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ   เท่ากับ ๒ คะแนน หมายถึง พอใช้ 
   ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ   เท่ากับ ๑ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง   

ระดับคุณภาพ 
   ดีเย่ียม หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  90 – 100 
   ดีมาก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  80 – 89.99 
   ดี หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  70 – 79.99 
   พอใช้ หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  60 – 69.99 
   ปรับปรุง หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับต่ำกว่า 60 
 
 

 
 



แบบประเมินผลการดำเนินงานเสรมิสร้างวนิัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

********************************************** 
สหวิทยาเขต...............................................................  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

คำชี ้แจง ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้าง 
  วินัยและความรับผิดชอบ โดยเขียนเครื่องหมาย () ในช่องผลการประเมิน 

 

 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ 

กระบวนการที่ 1 การวางแผนการ
ดำเนินงานขับเคลือ่น 
กระบวนการที่ 2 การสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ 

      
1 
 
 

1 
 

    

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 1 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)     

รวมคะแนนผลการดำเนินงานกระบวนที่ 1 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการที่  2 การส่งเสริมวินัยและ
ความรับผิดชอบ สำหรับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน   
องค์ประกอบที่ 1  มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสภาพ
เรียบร้อยหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 
  2. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นไปตามระเบียบ
ของราชการ 

      
 
 
 

4 
 
 
 

 

    



 

 

 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

3. การประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการ 
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ทัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
องค์ประกอบที่ 2 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. งานหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  2. งานหน้าท่ีพิเศษ 
  3. งานหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  4. ยึดหลักธรรมภิบาล    
 
องค์ประกอบที่ 3 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงาน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. การรักษาความสามัคคี 

  2. กริยา วาจา ความสุภาพเรียบร้อย 

  3. การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
  4. มีจิตอาสา 
  5. ร่วมใจทำงาน 
 
องค์ประกอบที่ 4  วินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. การปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ี
ส่ังในหน้าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
  2. ไม่รายงานเท็จ 
 
 

      
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

    



 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก 
  2. ให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  3. ให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  4. มีบริการเป็นเลิศ 
 

 องค์ประกอบที่ 6 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

  2. สนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
องค์ประกอบท่ี 7 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อนักเรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. ด้านครูท่ีปรึกษา 
  2. ด้านครูผู้สอน 

     4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

    

รวมคะแนนผลการดำเนินงานกระบวนการที่ 2 (คะแนนเต็ม 115 คะแนน)     

กระบวนการที ่3  การส่งเสริมวินัยและ
ความรับผิดชอบ สำหรับนักเรียน   
องค์ประกอบที่ 1  วินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสภาพ
เรียบร้อยหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 
  2. ขยัน หมั่นเพียร มีจิตใจเข้มแข็ง 
  

      
 
 

4 

    



 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

3. การประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีตามกฎ 
ระเบียบของทางโรงเรียน 
  4. มีความเช่ือมั่นในตนเองตามศักยภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 2 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. ต้ังใจเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลา
ท่ีกำหนด 
  2. ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
ครูประจำช้ันและผู้ใหญ่ 
  3. รู้จักตนเอง รู้จักกาลเทศะ 
  4. ตรงต่อเวลา และปฏิบัติกิจกรรม
ประจำวันสม่ำเสมอ 

 

องค์ประกอบที่ 3 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อเพื่อน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. เคารพในสิทธิของผู้อื่น 

  2. กิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 
  ๓. ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเพื่อนร่วมชั้นและทุก
คนในโรงเรียน 

  ๔. มีจิตอาสา 

 5. รู้จักและแสดงออกถึงการเสียสละและมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 

      
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 

 

    

รวมคะแนนผลการดำเนินงานกระบวนการที่ 3 (คะแนนเต็ม 65 คะแนน)     

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 2 (คะแนนเต็ม 180 คะแนน)      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า 3) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ
แก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การติดตาม ประเมิน และ
การรายงานผล 
กระบวนการท่ี 1 การติดตาม และประเมินผล
การดำเน ินการเสร ิมสร ้างวินัยและความ
รับผิดชอบ 
 

     1     

กระบวนการท ี ่  2 การรายงานผลการ
ดำ เน ินการ เสร ิ มสร ้ า ง ว ิ น ั ยและความ
รับผิดชอบ 

     1     

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 3 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)     

รวมคะแนนทั้ง 3 ยุทธศาสตร์      



แบบประเมินผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

********************************************** 

สหวิทยาเขต...............................................................  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 

วันที่รับการประเมิน.................................................................................................................................  
รายชื่อผู้ประเมิน  1. ...............................................................................ประธานกรรมการ 
   ๒. ...............................................................................กรรมการ  
   3. ...............................................................................กรรมการ 
   4. ...............................................................................กรรมการ 
   5. ...............................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 

 
รายการที่ประเมิน 

คะแนนของกรรมการ 
คนที่ 

ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน 

ร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
(กระบวนการที่ 2 – 3) 

(คะแนนเต็ม 190 คะแนน) 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การติดตาม ประเมิน  
และการรายงานผล 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

        

รวม (คะแนนเต็ม 210 คะแนน)         
 

 
ผลการประเมินรวมทุกด้าน (  )  ดีเย่ียม  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  90 – 100) 
    (  )  ดีมาก  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  80 – 89.99) 
    (  )  ดี   (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  70 – 79.99) 
    (  )  พอใช้  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  60 – 69.99) 
    (  )  ต้องปรับปรุง (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับต่ำกว่า 60) 
 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนรายด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องให้มีการแก้ไขปรับปรุง 
 
       ลงช่ือ     ผู้รายงาน 
                (           ) 
           วันท่ี........................................... 



คำอธิบายการสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

 
สำหรับ  สหวิทยาเขต 

 
  เกณฑ์คะแนน  
   ปฏิบัติได้ 5 ข้อ   เท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
   ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ   เท่ากับ ๔ คะแนน หมายถึง ดีมาก 
   ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ   เท่ากับ ๓ คะแนน หมายถึง ดี 
   ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ   เท่ากับ ๒ คะแนน หมายถึง พอใช้ 
   ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ   เท่ากับ ๑ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง   

ระดับคุณภาพ 
   ดีเย่ียม หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  90 – 100 
   ดีมาก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  80 – 89.99 
   ดี หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  70 – 79.99 
   พอใช้ หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  60 – 69.99 
   ปรับปรุง หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับต่ำกว่า 60 
 
 

 



แบบประเมินผลการดำเนินงานเสรมิสร้างวนิัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

********************************************** 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 

คำช้ีแจง ใหส้ำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตาม องค์ประกอบ
การดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ โดยเขียนเครื่องหมาย 

  () ในช่องผลการประเมิน 
 

 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า ระดับดี) 

 
 
 
 

หมาย
เหตุ 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนินกา
รแก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ 

กระบวนการที่ 1 การวางแผนการ
ดำเนินงานขับเคลือ่น 
กระบวนการที่ 2 การสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ 

      
1 
 
 

1 
 

    

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 1 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการที่ 1 การส่งเสริมวินัยและ
ความรับผิดชอบ สำหรับผู้บริหารการศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

องค์ประกอบที่ 1  มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสภาพ
เรียบร้อยหรือตามแบบแผนท่ีกำหนด 
  2. มาปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ
ของราชการ 

      
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 

    



 
 
 
 

รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า ระดับดี) 

 
 
 
 

หมาย
เหตุ 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนินกา
รแก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

3. ประพฤติตนตามกฎระเบียบของทาง
ราชการ                 
 
องค์ประกอบที่ 2  มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. งานหน้าท่ีความรับผิดชอบตามคำส่ัง 
  2. งานหน้าท่ีความรับผิดชอบงานหน้าท่ี
พิเศษ 
องค์ประกอบที่ 3 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนแบบมี 
ส่วนร่วม 
  2. มีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 
  3. มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
   
องค์ประกอบที่ 4 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. การปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ี
ส่ังในหน้าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 
องค์ประกอบที่ 5  มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. ไม่กล่ันแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม
ประชาชน 
  2. ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก 
  3. ให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

      
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
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รายการ 

 

ผลการประเมิน 

(ระดับคะแนน) 

 
 

ค่า
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ 
(ระดับคะแนน 

X ค่าน้ำหนัก
คะแนน) 

ผลการปฏิบัติ 

(กรณีที่ผลการปฏิบัติ 

ต่ำกว่า ระดับดี) 

 
 
 
 

หมาย
เหตุ 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

 1 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนินกา
รแก้ไข 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

องค์ประกอบที่ 6 มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 
ประเด็นการพิจารณา 
  1. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
  2. สนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

     2 

 
 
 
 
 
 

    

รวมคะแนนผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การติดตาม ประเมิน และ
การรายงานผล 
กระบวนการท่ี 1 การติดตาม และประเมินผล
การดำเน ินการเสร ิมสร ้างวินัยและความ
รับผิดชอบ 

     1     

กระบวนการท ี ่  2 การรายงานผลการ
ดำ เน ินการ เสร ิ มสร ้ า ง ว ิ น ั ยและความ
รับผิดชอบ 

     1     

รวมคะแนนยุทธศาสตร์ที่ 3 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)     

รวมคะแนนทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)     



 

แบบประเมินผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

********************************************** 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

วันที่รับการประเมิน.................................................................................................................................  
รายชื่อผู้ประเมิน  1. ...............................................................................ประธานกรรมการ 
   ๒. ...............................................................................กรรมการ  
   3. ...............................................................................กรรมการ 
   4. ...............................................................................กรรมการ 
   5. ...............................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 

 
รายการที่ประเมิน 

คะแนนของกรรมการ 
คนที่ 

ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน 

ร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
        

ยุทธศาสตร์ที ่  2 การขับเคลื ่อนสู ่การปฏิบัติ 
(กระบวนการที่ 1) 

(คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การติดตาม ประเมิน  
และการรายงานผล 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

        

รวม (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)         
 
ผลการประเมินรวมทุกด้าน (  )  ดีเย่ียม  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  90 – 100) 
    (  )  ดีมาก  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  80 – 89.99) 
    (  )  ดี   (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  70 – 79.99) 
    (  )  พอใช้  (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  60 – 69.99) 
    (  )  ต้องปรับปรุง (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับต่ำกว่า 60) 
 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนรายด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องให้มีการแก้ไขปรับปรุง 
 
 
       ลงช่ือ     ผู้รายงาน 
                (           ) 
           วันท่ี........................................... 



คำอธิบายการสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

ตามองค์ประกอบการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ  
(3 ยุทธศาสตร์ 7 กระบวนการ) 

 
สำหรับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 
  เกณฑ์คะแนน  
   ปฏิบัติได้ 5 ข้อ   เท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม 
   ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ   เท่ากับ ๔ คะแนน หมายถึง ดีมาก 
   ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ   เท่ากับ ๓ คะแนน หมายถึง ดี 
   ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ   เท่ากับ ๒ คะแนน หมายถึง พอใช้ 
   ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ   เท่ากับ ๑ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง   

ระดับคณุภาพ 
   ดีเย่ียม หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  90 – 100 
   ดีมาก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  80 – 89.99 
   ดี หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  70 – 79.99 
   พอใช้ หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ  60 – 69.99 
   ปรับปรุง หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับต่ำกว่า 60 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


