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บทที่ 1 

การน้อมน าพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 

ความส าคัญและความเป็นมา 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงมีพระราโชบายด้านการศึกษาในหลายประการที่
ส าคัญ และทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ตั้งเป็น “โครงการกองทุนการศึกษา” เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือ
โรงเรียน ทั้งด้านความพร้อมทางกายภาพ การเรียนการสอน ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ อาทิ การซ่อมแซม
บ้านพักครูในโรงเรียนต่างจังหวัดและท้องถิ่นห่างไกล เพ่ือให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การรับเด็กมาเรียนครู  
อาจเปิดโอกาสให้เด็กในพ้ืนที่มาเรียนครูเพ่ิมมากขึ้น เพ่ืออยู่ในโรงเรียนได้นานและปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นได้ง่าย 
เป็นต้น พร้อมมีพระราชด ารัสแก่คณะองคมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ความว่า “ต้องการให้
องคมนตรีลงไปช่วยดูแลเรื่องการศึกษา” ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 
 1. การลดความแตกต่างและสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมกัน ระหว่างโรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลหรือชายขอบ กับโรงเรียนในชุมชนเมือง ให้ใกล้เคียงกันมากข้ึน 
 2. การสร้างคนให้เป็นคนดี ต้องการให้องคมนตรีสอนคนเป็นคนดี มีคุณธรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์
พบว่าทรงเน้นคุณธรรมเรื่อง “ความซื่อสัตย์” มาเป็นระยะเวลานาน เพราะการสร้างคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นเรื่องส าคัญ และมีความเกี่ยวโยงไปถึงครูกับศิษย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะผลิตครูโดยตรง เมื่อครู
รักลูกศิษย์ ลูกศิษย์ก็จะรักครู เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการถ่ายทอดความรู้ จึงขอให้ครูเป็นต้นแบบในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม กระท าให้เด็กเห็นและท าตาม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านก็รับสั่งว่า ถ้าอย่างนั้นให้ขยายไปภาคอ่ืน ปี พ.ศ. 
2555 - 2556 เป็นภาคกลาง ปี พ.ศ. 2557 เป็นภาคอีสาน – ภาคใต้ และปี พ.ศ. 2558 เป็นภาคเหนือ 
ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 150 โรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านให้ท าในระหว่างนั้น ท่านได้มี
พระราชกระแสใหม่พระราชทานให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เช่น 1) ครูต้องรักนักเรียน นักเรียนต้องรัก
เคารพครู ใครที่มาเป็นครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต้องรักนักเรียน ไม่รักไม่ได้ ต้องหวังดี  ต้องมีเมตตากรุณา
อย่างเต็มที่ ท าอย่างไรให้เณรแต่ละรูปได้เรียนให้สูงสุดตามความสามารถของแต่ละรูป ขาดเหลืออะไรเราต้องไป
หามาให้แต่ละรูปพร้อมที่จะเรียนได้ดีที่สุด 2) นักเรียนต้องรักเคารพครู ถ้าครูไม่รักนักเรียน การสอนที่ดีก็จะ 
ไม่เกิดขึ้น ถ้านักเรียนไม่รักครู การเรียนที่ดีก็จะไม่เกิดขึ้น 3) ครูต้องสอนให้เด็กมีน  าใจแก่เพื่อน ท่านทรงยก 
ตัวอย่างว่า ในชั้นเรียนหนึ่งครูไม่ควรไปยั่วยุให้เด็กแข่งที่ 1 ที่ 2 แต่ให้เด็กที่เรียนเก่งติวหรือสอนเพ่ือนที่เรียน
ช้าเพราะทุกคนต้องแข่งกับตัวเองส่วนคนเก่งก็แข่งกับตัวเองก็จะเก่งขึ้น ส่วนคนที่เรียนปานกลางแข่งกับตัวเอง
จากปานกลางก็จะเป็นเก่ง ส่วนคนที่เรียนอ่อนแข่งกับตัวเอง ก็จะเป็นปานกลางหรือเก่งก็ได้ แต่อย่าไปยุให้เด็ก
แข่งกันจบออกมาก็จะไปชิงดีชิงเด่นกัน  4) ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าเป็นหมู่คณะ เพ่ือเด็กจะได้เห็นคุณค่า
ของความสามัคคี เพราะเมื่อช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2553 – 2554) ประเทศเราแบ่งสีแบ่งสรรกัน ฆ่ากันบนถนน 
โยนระเบิดใส่กัน เอาปืนยิงใส่กัน ตายกันเป็นกลุ่ม ๆ บางภาคถึงกับถือป้ายบ่งบอกว่าจะแบ่งแยกดินแดน ซึ่งมัน
ไม่ควรเกิดข้ึนในประเทศไทย 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริ  
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมี
พระปณิธานตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหา
หนี้สินครู ทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก จึงมีรับสั่งให้องคมนตรีช่วยหาทางแก้ไข เพ่ือไม่ให้ครูมีห่วงหรือกังวล
กับการหมุนเวียนเงินเพ่ือช าระหนี้ อันจะส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้อย่างไม่เต็มที่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องคิดทั้ง
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ระบบ มิใช่เพียงผ่อนช าระหนี้เท่านั้น แต่จะต้องปลูกฝังแนวคิดให้กับครู ไม่ยึดติดกับระบบกู้ยืมเงินสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ที่จะต้องเป็นหนี้เพราะรักษาสิทธิ์ตัวเองจากการค้ าประกันให้ผู้อื่น รวมทั้งการน าเงินในอนาคตมาใช้ด้วย 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริ  
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระ 
ราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้  
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี 
ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ประเทศ ไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้น
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป
ข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้อง มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ 
ที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม     
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี 
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” เนื่องจากปัจจุบันนี้ กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนด้านอื่น ๆ ซึ่งการเปลี่ยน 
แปลงนี้เป็นไปอย่างแพร่หลายอันส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขอน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการ 
ศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ  
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพ่ือ   
สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร และน าเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
 3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีงานท า มีอาชีพ  
 4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี 
 
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ส านักงาน 
การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงาน ๔ ขั้น ดังนี้ 
 ๑. สร้างความตระหนัก 
 ๒. ด าเนินงาน 
 



3 
 

 ๓. ก ากับ ติดตาม 
 ๔. สรุป รายงานและน าเสนอผล 
 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง 
รัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติตามกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. สร้างความตระหนัก 
  มอบนโยบาย สร้างการรับรู้ เข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
 ๒. ด าเนินการ 
  ๒.๑ ด าเนินการขับเคลื่อนการน้อมน าพระบรมรโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
สู่การปฏิบัติของกลุ่มสถานศึกษาในสังกัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงาน แก่สถานศึกษา ในการน้อมน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ และเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 
  ๒.3 พัฒนาองค์ความรู้ในการน้อมน าพระบรมราโซบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0  
สู่การจัดการเรียนการสอน และประสานความร่วมมือเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในระดับกลุ่มเขต 
พ้ืนที่ (Cluster) และระดับจังหวัด 
 ๓. ก ากับ ติดตาม 
  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง 
รัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างขวัญก าลังใจแก่สถานศึกษา 
 ๔. สรุป รายงานและน าเสนอผล 
  ๔.๑ รวบรวม วิเคราะห์ ถอดบทเรียน สรุป รายงานผลข้อมูลที่ได้รับจากสถานศึกษา และ 
เสนอแนะแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติและรายงาน 
ผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
  4.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และเขตตรวจราชการ (Cluster) 
 
สถานศึกษา 
 สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0    
สู่การปฏิบัติตามกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. สร้างความตระหนัก 
  ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคี 
เครือข่ายเกิดความรู้ความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
 2. ด าเนินการ  
  สถานศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ โดยสถานศึกษาวิเคราะห์และจ าแนกกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและพัฒนา  
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐานตามที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว หรือออกแบบกิจกรรม  
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ใหม่ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย  
  1. วิถีคนดี : มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  2. มีคุณธรรมน าชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
  3. หนึ่งผู้เรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานท า - มีอาชีพ 
  4. จิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี 
 ๓. ก ากับ ติดตาม 
  ๓.๑ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในการน้อมน าพระบรม  
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
  ๓.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในการ
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ 
 ๔. สรุป รายงานและน าเสนอผล 
  ประเมิน วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการน้อมน าพระบรมราโซบายด้านการศึกษา  
ในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ และรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอผลงานของสถานศึกษาต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ เจตลติที่ดี มีจิตส านึกที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทั้ง ๔ ดา้น 
 ๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี สามารถสร้างจิตส านึก 
และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0 
 3. สถานศึกษา มีแนวทางการด าเนินงาน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย    
ในการน้อมน าพระบรมราโซบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถนศึกษาน้อมน าพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการน้อมน า  
พระบรมราโซบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ 
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บทที่ 2 
 

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้ก าหนด 
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของกระทรงศึกษาธิการ ที่ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย จึง
ได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑0 ในการสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึง
การสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคม รู้จักแยกแยะสิ่งผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว รวมทั้งนโยบาย
ด้านการพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผนพัฒนา
การศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร ส่งเสริมการนิเทศ  
การบริหารและการจัดการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เพ่ือเป็นการส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ จึงได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาเป็นหลักในการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นขึ้นฐานให้กับหน่วยงานในสังกัดน้ าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคล
บาทอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 4 ด้าน ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม  
3. มีงานท า - มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองดี 
 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 เป้าหมายของการพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ระดับชั้นปฐมวัย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความเข้าใจต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตนเองหรือมีผู้ชี้แนะ ได้แก่ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมกิจกรรม 
ในศาสนาที่ตนนับถือ ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความรักต่อบุคคลในครอบครัว ฯลฯ 
โดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ดูหมิ่นศาสนาอ่ืน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือปลูกฝัง
ทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อ 
ชาติบ้านเมือง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และมีความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
ต่างๆ เช่น ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและร้องเพลงชาติ บอกความส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหา 
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กษัตริย์ได้ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือตามโอกาส ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือตามโอกาส 
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์  มีน้ าใจ
ช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว มีความเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงความ 
เคารพต่อสถาบันหลักของชาติไทยอย่างภาคภูมิใจ 
 ระดับชั้น ป.4 - ป.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ 
บ้านเมือง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
และมีความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง โดยผ่านการจัดกิจกรรมหรือโครงการ  
ที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญ  บอก
ความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  แสดงความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน เป็นแบบ 
อย่างในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ 
บ้านเมือง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมี
ความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่แสดงออกถึง
การรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้เรียนร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง มีความภาคภูมิ 
ใจในการเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น  ประพฤติตนตามหลักค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแบบอย่างศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์ มีผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีน้ าใจช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือ
ต่อสมาชิกในชุมชนและสังคม ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรียน 
เป็นแบบอย่าง และสามารถเสนอแนะ ในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นต้น เพ่ือ
แบบอย่างและสามารถเสนอแนะในการปฏิบัติตนตามทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ระดับชั้น ม.4 - ม.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ 
บ้านเมือง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ  
มีความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง กิจกรรมหรือโครงการ ที่สร้างผู้น าในการ  
ปกป้องและหวงแหนในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมและน าความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมมาผลเผยแพร่ต่อไปในโรงเรียน และเป็นผู้น าในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ  
อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือเป็นแบบอย่างและผู้น าที่ดี  
ของศาสนิกชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น  
แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ น าผลงานที่แสดงถึงความ  
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในชุมชนและสังคม ปฏิบัติตาม  
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม เป็นแบบอย่าง สามารถเสนอแนะ 
และเป็นผู้น าในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
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2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
 เป้าหมายของการพัฒนาพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมีคุณธรรม 
 ระดับชั้นปฐมวัย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่น าของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ท าตามข้อตกลงของชั้น
เรียน พูดความจริงไม่โกหก รวมถึงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่น าของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ไม่ลอกการบ้านท าตาม
ข้อตกลงของชั้นเรียน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พูดความจริงไม่โกหก ไม่ท าลายสิ่งของส่วนรวม การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ระดับชั้น ป.4 - ป.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่น าของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง พูดความจริงไม่โกหก 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนมีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง 
 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่น าของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ทุจริตการสอบ 
พูดความจริงไม่โกหก ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท 
ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ตลอดจนแนะน าผู้อ่ืนในการปฏิบัติตน 
ให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
 ระดับชั้น ม.4 - ม.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่น าของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ทุจริตการสอบ 
พูดความจริงไม่โกหก ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท 
ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ตลอดจนเป็นผู้น าผู้อ่ืนในการปฏิบัติตน 
ให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
 
3. มีงานท า มีอาชีพ 
 เป้าหมายของการพัฒนาการมีงานท า มีอาชีพ 
 ระดับชั้นปฐมวัย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการมีนิสัยรักการท างาน และท างานจนส าเร็จ โดยการ 
ท างานที่ครูมอบหมายให้อย่างมีความสุข และตั้งใจท างานจนส าเร็จ 
 ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการมีความขยัน อดทน และท างานจนส าเร็จ โดย
การท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข มีความกระตือรือร้นในการท างาน รวมทั้งตั้งใจและพยายาม 
ท างานจนส าเร็จ 
 ระดับชั้น ป.4 - ป.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการรักการท างาน ขยัน อดทน ท างานจนส าเร็จ 
ท างานเป็น และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข มีความ 
กระตือรือร้นในการท างาน มีความตั้งใจและพยายามท างานจนส าเร็จ ท างานอย่างเป็นขั้นตอน น าความรู้เรื่อง 
การท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนในการท างาน 
 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการรักการท างาน ขยัน อดทน ท างานจนส าเร็จ 
ท างานเป็น และมีพ้ืนฐานการท าอาชีพ โดยการตั้งใจและพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ แก้ปัญหา 
และอุปสรรคการท างานให้บรรลุเป้าหมาย วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ น าความรู้เรื่องการท างานไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้ และแนะน าเพ่ือนเกี่ยวกับพื้นฐานการท าอาชีพได้ 
 ระดับชั้น ม.4 - ม.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการรักการท างาน ขยัน อดทน ท างานจนส าเร็จ 
ท างานเป็น และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยการตั้งใจและพยายามท างานที่ได้รับมอบหมาย 
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จนส าเร็จ แก้ปัญหาและอุปสรรคการท างานให้บรรลุเป้าหมาย วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบและสามารถ
ท างานเป็นทีมได้ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และน าความรู้เรื่องการท างาน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้และสามารถหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
จากงานอาชีพได้ รวมทั้งแนะน าหรือเป็นผู้น าในการสร้างอาชีพได้  
 
4. เป็นพลเมืองดี 
 เป้าหมายของการพัฒนาการเป็นพลเมืองดี 
 ระดับชั้นปฐมวัย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย ช่วยเหลือเพ่ือนและครูตามโอกาส 
 ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม 
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องเรียน 
 ระดับชั้น ป.4 - ป.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน อาสาท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม และเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองดี 
 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม 
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นหลัก รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อชุมชน ตลอดจนสามารถแนะน าการ 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อสังคม 
 ระดับชั้น ม.4 - ม.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม 
มีจิตอาสา ช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
รบัผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการเป็นผู้น าในการปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดีของสังคม 



๙ 

 

บทที่ 3 
 

แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณมหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดชสยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตรพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 เพ่ือสืบสำนพระ
รำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  โดยมุ่ง
สร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 2) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
3) มีงำนท ำ มีอำชีพ 4) เป็นพลเมืองดี โดยกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ด้วยกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ ๑0 สู่กำรปฏิบัติ โดยสถำนศึกษำวิเครำะห์
และจ ำแนกกิจกรรมที่มีกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำนตำมที่
สถำนศึกษำด ำเนินกำรอยู่แล้ว หรือออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
  1. วิถีคนดี : มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
  2. มีคุณธรรมน ำชีวิต : มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
  3. หนึ่งผู้เรียน หนึ่งอำชีพ : มีงำนท ำ - มีอำชีพ 
  4. จิตอำสำด้วยหัวใจ : กำรเป็นพลเมืองดี 

 แต่ละกิจกรรมประกอบด้วย องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวอย่ำงกิจกรรม ร่องรอย 
และหลักฐำน ที่สถำนศึกษำสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงส ำหรับกำรปฏิบัติ โดยสถำนศึกษำสำมำรถวิเครำะห์และ 
จ ำแนกกิจกรรมที่ได้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงสถำนศึกษำชั้นพื้นฐำน ตำมท่ี 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรอยู่แล้ว หรืออำจจะออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
พฤติกรรมบ่งชี้ โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ทั้ง ๔ กิจกรรม ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
 
1. วิถีคนดี : มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 มุ่งสร้ำงพื้นฐำนผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีเจตคติที่ดีต่อชำติบ้ำนเมือง ยึดมั่นในหลักธรรม 
ของศำสนำที่ตนนับถือ มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ มีควำมรักเอ้ืออำทรต่อบุคคลในครอบครัว 
และชุมชนของตนเอง 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกถึง 
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
 2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หรือโครงกำรที่ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
 3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมืองของโรงเรียนกำรปรับปรุง
หลักสูตร และจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๑๐ 
 

 ระดับโรงเรียน 
 1. ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร (พิจำรณำจำกสภำพบริบทต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ) 
 2. มีกำรจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ 
 3. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หรือโครงกำรที่ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ 
(พิจำรณำจำกสภำพบริบทต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ) โดยยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง เช่น 
  - โครงกำร/กิจกรรมวันส ำคัญของชำติและสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  - โครงกำร/กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
  - โครงกำร/กิจกรรมประชำธิปไตย 
  - จัดเนื้อหำสำระเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
  - กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ โดยเน้นกระบวนกำร 
วิเครำะห์ 
  - โครงกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงควำมรักชำติและจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  - โครงกำร/กิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำชุมชน ฯลฯ 
 
 ตัวอย่าง 
 กำรวิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรมวิถีคนดีของระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวิเครำะห์กิจกรรมวิถีคนดี : มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
 องค์ประกอบ (เป้ำหมำยกำรพัฒนำ) : ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 
 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑. กำรปฏบิัติตนตำมกฎกติกำ กฎระเบียบ กฎหมำยของครอบครัว ชุมชนและ 
ชำติบ้ำนเมือง 
 พฤติกรรมบ่งชี้ในระดับปฐมวัย : สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกิจกรรมจนท ำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม  
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว 
 กิจกรรม : สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรอยู่ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
 ร่องรอย และหลักฐำน : รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ภำพถ่ำยของผู้เรียนขณะท ำ 
กิจกรรม ฯลฯ 
 
2. มีคุณธรรมน าชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
 มุ่งสร้ำงพื้นฐำนผู้เรียนให้รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงำม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ไม่หลง
ไปในสิ่งที่ไม่เหมำะสม เป็นคนดีและเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับสังคม 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกท่ีดี 
 
 2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในกำรสร้ำงให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกที่ดี 
 ระดับโรงเรียน 
 1. จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้สะท้อนถึงควำมดีควำมชั่ว และหลักธรรมค ำสอน 
ของศำสนำ 
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 2. ใช้กระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem–based Learning : PBL) 
 3. จัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อม
อำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม เช่น 
  - โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
  - โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
  - โครงกำรโรงเรียนศีลห้ำ 
  - โครงกำร/กิจกรรมวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  - กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน / ลูกเสือ / เนตรนำรี 
  - โครงกำร/กิจกรรมยุวชนจิตอำสำ 
  - โครงกำร/กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
  - โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
  - โครงกำร/กิจกรรม บ้ำน วัด โรงเรียน 
  - โครงกำร/กิจกรรมกำรรณรงค์เพ่ือสังคม ฯลฯ 
 
 ตัวอย่าง 
 กำรวิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรมคุณธรรมน ำชีวิตของระดับชั้น ป. - ป.๓ ดังนี ้
 สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวิเครำะห์กิจกรรมคุณธรรมน ำชีวิต : มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
 องค์ประกอบ(เป้ำหมำยกำรพัฒนำ) : รู้จักแยกแยะสิ่งผิด - ชอบ ชั่ว - ดี 
 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ควรกระท ำและไม่ควรกระท ำได้ 
อย่ำงถูกต้อง 
 พฤติกรรมบ่งชี้ในระดับ ป.. - ป.๓ : โรงเรียนด ำเนินกิจกรรมจนผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นสมำชิกท่ีดีของ 
ห้องเรียนและโรงเรียน พร้อมทั้งสำมำรถโน้มน้ำว ให้เพ่ือนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องได้ ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรอยู่ 
แล้ว 
 กิจกรรม : สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรอยู่ ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมยุวชนจิตอำสำ กิจกรรมโรงเรียน 
วิถีพุทธ กิจกรรมห้องเรียนสีขำว 
 ร่องรอย และหลักฐำน : รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม ภำพถ่ำยของผู้เรียนขณะท ำ 
กิจกรรม ฯลฯ 
 
3. หนึ่งผู้เรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานท า มีอาชีพ 
 มุ่งสร้ำงพื้นฐำนผู้เรียนให้ได้รับกำรฝึกฝนและอบรมด้ำนอำชีพในสถำนศึกษำ ปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงำน
ที่ท ำ ท ำงำนเป็น มีควำมอดทนและพยำยำมจนสำมำรถท ำงำนนั้นบรรลุผลส ำเร็จ ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำน
อำชีพที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของตนเอง จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะและ 
เตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 
 2. พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจในทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
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 4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรส่งเสริมผู้เรียนด้ำนอำชีพของโรงเรียน 
  ระดับโรงเรียน 
 1. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจในทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด เช่น 
  - โครงกำร/กิจกรรมตลำดนัดอำชีพ 
  - โครงกำร/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงกำรบริษัทสร้ำงกำรดี (โรงเรียนสุจริต) 
  - กิจกรรมชุมนุมสร้ำงพ้ืนฐำนกำรมีงำนท ำ มีอำชีพ 
  - โครงกำร/กิจกรรมประกวดกำรท ำอำหำรไทย/ขนมไทย 
  - โครงกำร/กิจกรรมเปิดโลกอำชีพ 
  - หลักสูตรเชื่อมโยงอำชีวศึกษำ 
  - โครงกำร/กิจกรรมกำรขำยของออนไลน์ 
  - โครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกทักษะอำชีพครบวงจร 
  - โครงกำร 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 
  - สหกรณ์โรงเรียน 
  - โครงกำร/กิจกรรม โคก หนอง นำ ฯลฯ  
 2. จัดให้มีระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมควำม  
พร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ  
 3. จัดให้มีรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ  
 
 ตัวอย่าง 
 กำรวิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรมหนึ่งผู้เรียน หนึ่งอำชีพ ของระดับ ป.๔ - ป.6 ดังนี้  
 สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวิเครำะห์กิจกรรมหนึ่งผู้เรียน หนึ่งอำชีพ : มีงำนท ำ – มีอำชีพ  
 องค์ประกอบ(เป้ำหมำยกำรพัฒนำ) : ๑. กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมใน
สถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชน รักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ 
 ตัวชี้วัด : ครอบครัวหรือสถำนศึกษำสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เรียนเป็นผู้รักงำน สู้งำนและท ำงำนจน 
ส ำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 พฤติกรรมบ่งชี้ในระดับ ป.๔ - ป.. : สถนศึกษำด ำเนินกิจกรรมผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติของผู้เรียน 
ตำมควำมถนัดหรืออำชีพที่ตนเองสนใจ เป็นอำชีพสุจริตและส่งผลดีต่อชำติบ้ำนเมือง โดยเป็นกิจกรรมที่ 
ด ำเนินกำรอยู่แล้ว 
 กิจกรรม : สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรอยู่ ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรม 1 โรงเรียน ๑ กิจกรรม 
กิจกรรมสร้ำงทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับศักยภำพของตนเองและสอดคล้องกับโลกใน 
อนำคต และกิจกรรมตลำดนัดอำชีพ 
 ร่องรอย และหลักฐำน : รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ภำพถ่ำยของผู้เรียนขณะท ำ 
กิจกรรม ฯลฯ 
 
4. จิตอาสาด้วยหัวใจ : เป็นพลเมืองดี 
 มุ่งสร้ำงพื้นฐำนผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี 
ด้วยควำมเต็มใจ มีจิตอำสำในกำรช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
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 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสท ำหน้ำที่
เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในกำรสร้ำงให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
และประเทศชำติ 
 ระดับโรงเรียน 
  จัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่ให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมมีค่ำนิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชำติ เช่น 
  - โครงกำรพัฒนำยุวทูตควำมดี 
  - โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
  - กิจกรรมสภำนักเรียน 
  - โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
  - โครงกำร/กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำโรงเรียน ฯลฯ 
  - โครงกำร/กิจกรรม ยุวชนจิตอำสำ 
  - กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน / ลูกเสือ / เนตรนำรี/ บ ำเพ็ญประโยชน์ 
  - โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชน 
  - โครงกำร/กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับควำมเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมป้องกันกำรทุจริต 
กำรคอรัปชั่น 
  - สำรวัตรนักเรียน 
  - ลูกเสือจรำจร ฯลฯ 
 

ตัวอย่าง 
กำรวิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรมจิตอำสำด้วยหัวใจ ของระดับ ม. - ม.๓ ดังนี ้
สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวิเครำะห์กิจกรรมจิตอำสำด้วยหัวใจ : เป็นพลเมืองดี 
องค์ประกอบ(เป้ำหมำยกำรพัฒนำ) : หน้ำที่พลเมือง 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.เคำรพและปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ระเบียบ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีของ 

สังคมได้ 
พฤติกรรมบ่งชี้ในระดับ ม.. - ม.๓ : สถำนศึกษำมีกิจกรรมที่ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรปฏิบัติตำมกฎ 

ของโรงเรียน และปฏิบัติตำมวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีของสังคม ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว 
กิจกรรม : โรงเรียนได้ด ำเนินกำรอยู่ ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนำรี / ยุวกำชำด / 

ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร กิจกรรมเก่ียวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
และกิจกรรมค่ำนิยม ๑2 ประกำร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรอยู่แล้ว 

ร่องรอย และหลักฐำน : รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม ภำพถ่ำยของผู้เรียนขณะท ำ
กิจกรรม ฯลฯ 
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บทที่ 4 
 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
  

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 นิยาม : มุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นใน
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคลใน
ครอบครัว และชุมชนของตนเอง 
 ตัวช้ีวัด 
 1. มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง 
 2. มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
 3. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. มีความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ปฐมวัย 

 
 
 

ปฏิบัติตนได้เหมาะสมตาม
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้าน 
เมืองตามค าชี้แนะ 
 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ 
2. ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือ 
3. ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. แสดงความรักต่อบุคคลในครอบครัว 

ป.1 – ป.3 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตนได้เหมาะสมตาม
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้าน 
เมือง 
 
 
 
 
 

1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและร้องเพลงชาติ 
2. บอกความส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได้ 
3. ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือตามโอกาส 
4. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือตามโอกาส 
5. ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. มีน้ าใจช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว 
8. มีความเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

ป.4 – ป.6 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนตามทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญ 
2. บอกความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
3. ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ าเสมอ 
4. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ าเสมอ 
5. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
7. มีน้ าใจเอื้อเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน 
8. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อ 
    บ้านเมือง 
 
 



๑๕ 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ม.1 – ม.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแบบอย่าง แนะน าผู้อ่ืน 
ในการปฏิบัติตนตาม 
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อ 
บ้านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 
2. อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
3. มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย 
4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น 
5. ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
6. เป็นแบบอย่างศาสนิกชนที่ดี 
7. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน 
    พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 
8. แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ 
    ของพระมหากษัตริย์ 
9. มีผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
10. มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในชุมชนและ 
      สังคม 
11. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ 
      ครอบครัว และโรงเรียน 
12. เป็นแบบอย่าง และสามารถเสนอแนะ ในการปฏิบัติตน 
      ตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ม.4 – ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

เป็นผู้น าในการปฏิบัติตน 
ตามทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ 
บ้านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 
2. อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
3. มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย 
4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น 
5. ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
6. เป็นแบบอย่างและผู้น าที่ดีของศาสนิกชน 
7. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน 
    พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 
8. แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถ 
    ของพระมหากษัตริย์ 
9. น าผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
    พระมหากษัตริย    
10. มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในชุมชนและ 
      สังคม 
11. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ 
      ครอบครัว และโรงเรียน 
12. เป็นแบบอย่าง และสามารถเสนอแนะ ในการปฏิบัติตน 
      ตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 

 



๑๖ 
 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
 นิยาม: มุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียนให้รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด 
ไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 
 ตัวช้ีวัด 
 1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
 2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ปฐมวัย 

 
 
 

ปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานที่
มั่นคงมีคุณธรรม โดยมีผู้
ชี้แนะ 
 

1. ไม่น าของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ท าตามข้อตกลงของชั้นเรียน 
3. พูดความจริงไม่โกหก 
4. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ป.1 – ป.3 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานที่
มั่นคงมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 

1. ไม่น าของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ไม่ลอกการบ้าน 
3. ท าตามข้อตกลงของชั้นเรียน 
4. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5. พูดความจริงไม่โกหก 
6. ไม่ท าลายสิ่งของส่วนรวม 
7. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
8. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ป.4 – ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตนให้มีพ้ืนฐานที่มั่นคง 
มีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 

1. ไม่น าของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. พูดความจริงไม่โกหก 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
7. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
    มีคุณธรรม 

ม.1 – ม.3 
 
 
 
 
 
 
 

แนะน าผู้อ่ืนในการปฏิบัติตน
ให้มีพ้ืนฐานที่มั่นคง  
มีคุณธรรม 
 
 
 
 
 

1. ไม่น าของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ไม่ทุจริตการสอบ 
3. พูดความจริงไม่โกหก 
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
8. ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว 



๑๗ 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
  9. ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท 

10. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 
12. แนะน าผู้อ่ืนในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
      มีคุณธรรม 

ม.4 – ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนให้
มีพ้ืนฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ไม่น าของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ไม่ทุจริตการสอบ 
3.พูดความจริงไม่โกหก 
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
8. ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว 
9. ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท 
10. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 
12. เป็นผู้น าผู้อ่ืนในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
      มีคุณธรรม 

 
3. มีงานท า มีอาชีพ 
 นิยาม: มุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียนให้ได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังให้มีนิสัย 
รักในงานที่ท า ท างานเป็น มีความอดทนและพยายามจนสามารถท างานนั้นบรรลุผลส าเร็จ ผู้เรียนสามารถน า 
ความรู้ด้านอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ 
ครอบครัวได้ 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ขยัน อดทน และท างานจนส าเร็จ 
 2. ท างานเป็น และมีพ้ืนฐานการท าอาชีพ 
 3. เลี้ยงตนเองและครอบครัวได 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ปฐมวัย 

 
 
  

มีนิสัยรักการท างาน และ
ท างานจนส าเร็จ 
 
 

1. ท างานที่ครูมอบหมายให้ 
2. ตั้งใจ จดจ่อ ในงานหรือกิจกรรมที่ท า 
3. มีความสุขระหว่างท างาน 
4. ท างานจนส าเร็จ 

ป.1 – ป.3 
 
 
 

ขยัน อดทน และท างานจน
ส าเร็จ  
 
 

1. ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข 
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
3. ตั้งใจ จดจ่อ ในงานที่ท า 
4. ท างานจนส าเร็จ 



๑๘ 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ป.4 – ป.6 

 
 
 
 
 

รักการท างาน ขยัน อดทน 
ท างานจนส าเร็จ ท างานเป็น 
และประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
 
 

1. ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข 
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
3. ตั้งใจและพยายามท างานจนส าเร็จ 
4. ท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
5. น าความรู้เรื่องการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. เป็นแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนในการท างาน 

ม.1 – ม.3 
 
 
 
 
 

รักการท างาน ขยัน อดทน 
ท างานจนส าเร็จ ท างานเป็น 
และมีพ้ืนฐานการท าอาชีพ 
 
 
 

1. ตั้งใจและพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
2. แก้ปัญหาและอุปสรรคการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
3. วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
4. น าความรู้เรื่องการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้ 
6. แนะน าเพ่ือนเกี่ยวกับพ้ืนฐานการท าอาชีพได้ 

ม.4 – ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รักการท างาน ขยัน อดทน 
ท างานจนส าเร็จ ท างานเป็น 
และสามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตั้งใจและพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
2. แก้ปัญหาและอุปสรรคการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
3. วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และสามารถท างาน 
    เป็นทีมได้ 
4. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
    ท างาน 
5. น าความรู้เรื่องการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้ 
7. สามารถหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจากงาน 
    อาชีพได้ 
8. แนะน าหรือเป็นผู้น าในการสร้างอาชีพได้ 

 
4. เป็นพลเมืองดี 
 นิยาม: มุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ท าหน้าที่ 
เป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 ตัวช้ีวัด 
 1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ปฐมวัย 

 
 
 
 

รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง
และช่วยเหลือคนใกล้ชิด 
 
 
 

1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. ช่วยเหลือเพ่ือน 
4. ช่วยเหลือครูตามโอกาส 
 



๑๙ 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ป.1 – ป.3 

 
 
 

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วย
ความเต็มใจ 
 
 

1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม 
3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องเรียน 

ป.4 – ป.6 
 
 
 
 
 

เป็นแบบอย่างในการเป็น
พลเมืองดี  
 
 
 
 

1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม 
3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
5. อาสาท าประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม 
6. เป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองดี 

ม.1 – ม.3 
 
 
 
 
 
 
 

แนะน าการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี  
 
 
 
 
 
 

1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม 
3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
6. รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
7. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
8. แนะน าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อสังคม 

ม.4 – ม.6 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นผู้น าในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 
 
 
 
 
 

1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม 
3. มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม 
5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
6. รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
7. มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
8. เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 

 



๒๐ 
 

บทที่ 5 
 

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 เป็นกระบวน 
การส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และสารสนเทศที่จ าเป็นซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เสนอผลในการด าเนินงานการพัฒนาของโรงเรียน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่
สนใจได้รับทราบ โดยการรายงานผลการพัฒนาสามารถจัดท าได้หลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนา การรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 ประกอบด้วย  
  1. วิถีคนดี : มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  2. มีคุณธรรมน าชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
  3. หนึ่งผู้เรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานท า - มีอาชีพ 
  4. จิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี 
 มีการน าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 2. กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 
 3. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 
 4. ปัญหาและอุปสรรค 
 5. ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 
(หน้าปก) 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย  
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



๒๒ 
 

ค าน า 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 
ปัญหาและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

ภาคผนวก 
 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน……………………………. 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
 1.3 ข้อมูลนักเรียน 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
 1.4 ข้อมูลครูและบุคลากร 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา (อธิบายเกี่ยวกับการน า
พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ไปขับเคลื่อนในโรงเรียน ซึ่งมีการใช้นวัตกรรมหรือวิธีการใดในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลส าเร็จ) 
 2.1 การวางแผน (Plan) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.2 การปฏิบัติ (Do) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.3 การตรวจสอบ/ประเมิน (Check) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
 2.4 ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 



๒๕ 
 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 
 3.1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (อธิบายพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้อง 3-5 ภาพ) 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
 3.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (อธิบายพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้อง 3-5 ภาพ) 
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 3.3  มีงานท า มีอาชีพ (อธิบายพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้อง 3-5 ภาพ) 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 3.4 เป็นพลเมืองดี (อธิบายพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้อง 3-5 ภาพ) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ......................................................................... 
4. ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
5. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
   ลงชื่อ................................................................ครูผู้รับผิดชอบ 
   (.....................................................................) 
  
   ลงชื่อ................................................................ 
   (.....................................................................) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................... 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาคผนวก 
    1. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
    3. ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
    4. แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    5. อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2562. แนวทางการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การ 
 ปฏิบัติในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. สมุทรปราการ : บริษัท เอส. บี. เค การพิมพ์ จ ากัด 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2557. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชน 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชน 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2554. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 3. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2561. แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 
 ให้กับนักเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
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ภาคผนวก 

 
แบบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
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แบบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
ระดับปฐมวัย 

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

ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 
 
ค าชี้แจง ท ำเครื่องหมำย  ในช่องพฤติกรรมที่พบ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
1. ยืนตรงเคำรพธงชำติ 

  

2. ร่วมกิจกรรมในศำสนำที่ตนนับถือ   
3. ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์   
4. แสดงควำมรักต่อบุคคลในครอบครัว   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
1. ไม่น ำของของผู้อ่ืนมำเป็นของตนเอง 

  

2. ท ำตำมข้อตกลงของชั้นเรียน   
3. พูดควำมจริงไม่โกหก   
4. ช่วยดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ 
1. ท ำงำนที่ครูมอบหมำยให้ 

  

2. ตั้งใจ จดจ่อ ในงำนหรือกิจกรรมที่ท ำ   
3. มีควำมสุขระหว่ำงท ำงำน   
4. ท ำงำนจนส ำเร็จ   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

 
 
   
   
 



๓๐ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
1. มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเอง 

  

2. รับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   
3. ช่วยเหลือเพ่ือน   
4. ช่วยเหลือครูตำมโอกำส   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม 4 ด้าน  
 

การแปลผล 
 กำรแปลผลรำยด้ำน 
  ปฏิบัติได้ 1 ข้อ หรือไม่ปฏิบัติ ผลกำรประเมินในระดับคุณภำพ ปรับปรุง (1) 
  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ผลกำรประเมินในระดับคุณภำพ พอใช้ (2) 
  ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ผลกำรประเมินในระดับคุณภำพ ดี (3) 
  ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ผลกำรประเมินในระดับคุณภำพ ดีมำก (4) 
 กำรแปลผลรวม 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 0.00 – 1.49 ได้ระดับคุณภำพ ปรับปรุง (1) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 1.50 – 2.49 ได้ระดับคุณภำพ พอใช้ (2) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 2.50 – 3.49 ได้ระดับคุณภำพ ดี (3) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 3.50 – 4.00 ได้ระดับคุณภำพ ดีมำก (4) 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่ 2 มพีื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคง มีคุณธรรม 

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

                      
                      
                      
                      
                      

 
 สรุปผลกำรประเมินระดับห้องเรียน จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 
 ปรับปรุง...................... คน พอใช้...................... คน ด.ี................... คน ดีมำก ...................... คน  
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั้น 
       (............................................................... ) 

แบบสรุประดับห้องเรียน 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

      
      
      
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 
   
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั้น                  ลงชื่อ..........................................................ผู้บริหำร 
 
       (............................................................... )       (............................................................... ) 
 

แบบสรุประดับชั้น 



๓๓ 
 

  
 
 

แบบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
ระดับชั้น ป.1-3 

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

ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 
 
ค าชี้แจง ท ำเครื่องหมำย ในช่องพฤติกรรมที่พบ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชำติไทยและร้องเพลงชำติ 

  

2. บอกควำมส ำคัญของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ได้   
3. ร่วมกิจกรรมในศำสนำที่ตนนับถือตำมโอกำส   
4. ปฏิบัติตนตำมหลักของศำสนำที่ตนนับถือตำมโอกำส   
5. ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์   
6. เรียนรู้พระรำชกรณียกิจของสถำบันพระมหำกษัตริย์   
7. มีน  ำใจช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว   
8. มีควำมเอื อเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั นเรียน   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
1. ไม่น ำของของผู้อ่ืนมำเป็นของตนเอง 

  

2. ไม่ลอกกำรบ้ำน   
3. ท ำตำมข้อตกลงของชั นเรียน   
4. ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   
5. พูดควำมจริงไม่โกหก   
6. ไม่ท ำลำยสิ่งของส่วนรวม   
7. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์   
8. ช่วยดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  

 
 
   
   



๓๔ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ 
1. ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีควำมสุข 

  

2. มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน   
3. ตั งใจ จดจ่อ ในงำนที่ท ำ   
4. ท ำงำนจนส ำเร็จ   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
1. มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเอง 

  

2. รับผิดชอบต่องำนของส่วนรวม   
3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในห้องเรียน   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม 4 ด้าน  
 

การแปลผล 
 กำรแปลผลรำยด้ำน 

คุณภาพผู้เรียน รายด้าน ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้ำนเมือง  

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-8 ข้อ 

ด้ำนที่ 2 มีพื นฐำนชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-8 ข้อ 

ด้ำนที่ 3 มีงำนท ำ มีอำชีพ ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

 
 กำรแปลผลรวม 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 0.00 – 1.49 ได้ระดับคุณภำพ ปรับปรุง (1) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 1.50 – 2.49 ได้ระดับคุณภำพ พอใช้ (2) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 2.50 – 3.49 ได้ระดับคุณภำพ ดี (3) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 3.50 – 4.00 ได้ระดับคุณภำพ ดีมำก (4) 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับชั้น ป.1 - 3 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคง มีคุณธรรม 

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

                      
                      
                      
                      
                      

 
 สรุปผลกำรประเมินระดับห้องเรียน จ ำนวนนักเรียนทั งหมด .................... คน 
 ปรับปรุง...................... คน พอใช้...................... คน ด.ี................... คน ดีมำก ...................... คน  
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั น 
       (............................................................... ) 

แบบสรุประดับห้องเรียน 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับชั้น ป.1 – 3  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

      
      
      
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 
   
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั น                  ลงชื่อ..........................................................ผู้บริหำร 
 
       (............................................................... )       (............................................................... ) 
 
 

แบบสรุประดับชั น 



๓๗ 
 

  
 
 

แบบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
ระดับชั้น ป. 4 - 6 

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

ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 
 
ค าชี้แจง ท ำเครื่องหมำย  ในช่องพฤติกรรมที่พบ  
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
1. ร่วมร้องเพลงชำติและเพลงสรรเสริญ 

  

2. บอกควำมหมำยของเพลงชำติได้ถูกต้อง   
3. ร่วมกิจกรรมในศำสนำที่ตนนับถืออย่ำงสม่ ำเสมอ   
4. ปฏิบัติตนตำมหลักของศำสนำที่ตนนับถืออย่ำงสม่ ำเสมอ   
5. มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์   
6. แสดงควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์   
7. มีน้ ำใจเอื้อเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน   
8. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตนตำมทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
1. ไม่น ำของของผู้อ่ืนมำเป็นของตนเอง 

  

2. พูดควำมจริงไม่โกหก    
3. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน   
4. ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   
5. ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์   
6. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด   
7. ช่วยดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
8. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐำนที่มั่นคง มีคุณธรรม   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  

 
 
   
   



๓๘ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ 
1. ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีควำมสุข 

  

2. มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน   
3. ตั้งใจและพยำยำมท ำงำนจนส ำเร็จ   
4. ท ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน   
5. น ำควำมรู้เรื่องกำรท ำงำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   
6. เป็นแบบอย่ำงที่ดีของเพ่ือนในกำรท ำงำน   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
1. มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเอง 

  

2. รับผิดชอบต่องำนของส่วนรวม   
3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน   
5. อำสำท ำประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม   
6. เป็นแบบอย่ำงในกำรเป็นพลเมืองดี   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม 4 ด้าน  
 

การแปลผล 
 กำรแปลผลรำยด้ำน 

คุณภาพผู้เรียน รายด้าน ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้ำนเมือง  

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-8 ข้อ 

ด้ำนที่ 2 มีพ้ืนฐำนชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-8 ข้อ 

ด้ำนที่ 3 มีงำนท ำ มีอำชีพ ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได ้3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 

ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได ้3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 

 กำรแปลผลรวม 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 0.00 – 1.49 ได้ระดับคุณภำพ ปรับปรุง (1) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 1.50 – 2.49 ได้ระดับคุณภำพ พอใช้ (2) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 2.50 – 3.49 ได้ระดับคุณภำพ ดี (3) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 3.50 – 4.00 ได้ระดับคุณภำพ ดีมำก (4) 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับชั้น ป. 4 - 6 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่ 2 มพีื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคง มีคุณธรรม 

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

                      
                      
                      
                      
                      

 
 สรุปผลกำรประเมินระดับห้องเรียน จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 
 ปรับปรุง...................... คน พอใช้...................... คน ด.ี................... คน ดีมำก ...................... คน  
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั้น 
       (............................................................... ) 

แบบสรุประดับห้องเรียน 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับชั้น ป. 4 - 6  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

      
      
      
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 
   
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั้น                  ลงชื่อ..........................................................ผู้บริหำร 
 
       (............................................................... )       (............................................................... ) 
 
 

แบบสรุประดับชั้น 



๔๑ 
 

  
 
 

แบบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
ระดับชั้น ม. 1 - 3 

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

ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 
 
ค าชี้แจง ท ำเครื่องหมำย  ในช่องพฤติกรรมที่พบ  
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
1. ยืนตรงเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ 

  

2. อธิบำยควำมหมำยของเพลงชำติได้ถูกต้อง   
3. มีควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นชำติไทย   
4. มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำที่โรงเรียนจัดขึ้น   
5. ประพฤติตนตำมหลักค ำสอนของศำสนำที่ตนนับถือ   
6. เป็นแบบอย่ำงศำสนิกชนที่ดี   
7. มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำมที่ 
    โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

  

8. แสดงควำมชื่นชมต่อพระรำชกรณียกิจ พระปรีชำสำมำรถของ 
    พระมหำกษัตริย์ 

  

9. มีผลงำนที่แสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์   
10. มีน้ ำใจ ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมำชิกในชุมชนและสังคม   
11. ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และ 
      โรงเรียน 

  

12. เป็นแบบอย่ำง และสำมำรถเสนอแนะ ในกำรปฏิบัติตนตำมทัศนคติท่ี 
      ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

  

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
1. ไม่น ำของของผู้อ่ืนมำเป็นของตนเอง 

  

2. ไม่ทุจริตกำรสอบ    
3. พูดควำมจริงไม่โกหก   
4. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน   
5. ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   



๔๒ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

6. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์   
7. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดและอบำยมุข   
8. ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สำว   
9. ไม่มีพฤติกรรมทะเลำะวิวำท   
10. ช่วยดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
11. มีควำมเมตตำกรุณำต่อผู้อื่น    
12. แนะน ำผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ 
1. ตั้งใจและพยำยำมท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนส ำเร็จ 

  

2. แก้ปัญหำและอุปสรรคกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย   
3. วำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ   
4. น ำควำมรู้เรื่องกำรท ำงำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   
5. ปฏิบัติงำนอำชีพที่ตนสนใจได้   
6. แนะน ำเพ่ือนเกี่ยวกับพ้ืนฐำนกำรท ำอำชีพได้   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
1. มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเอง 

  

2. รับผิดชอบต่องำนของส่วนรวม   
3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน   
5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก   
6. รับผิดชอบต่อกำรกระท ำของตนเอง   
7. มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน   
8. แนะน ำกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อสังคม   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม 4 ด้าน  
 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

การแปลผล 
 กำรแปลผลรำยด้ำน 
 

คุณภาพผู้เรียน รายด้าน ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้ำนเมือง  

ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 4-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-9 ข้อ ปฏิบัติได้ 10-12 ข้อ 

ด้ำนที่ 2 มีพ้ืนฐำนชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 

ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 4-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-9 ข้อ ปฏิบัติได้ 10-12 ข้อ 

ด้ำนที่ 3 มีงำนท ำ มีอำชีพ ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได ้3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 

ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได ้3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-8 ข้อ 

  
 กำรแปลผลรวม 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 0.00 – 1.49 ได้ระดับคุณภำพ ปรับปรุง (1) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 1.50 – 2.49 ได้ระดับคุณภำพ พอใช้ (2) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 2.50 – 3.49 ได้ระดับคุณภำพ ดี (3) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 3.50 – 4.00 ได้ระดับคุณภำพ ดีมำก (4) 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับชั้น ม.1 - 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคง มีคุณธรรม 

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

                      
                      
                      
                      
                      

 
 สรุปผลกำรประเมินระดับห้องเรียน จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 
 ปรับปรุง...................... คน พอใช้...................... คน ด.ี................... คน ดีมำก ...................... คน  
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั้น 
       (............................................................... ) 

แบบสรุประดับห้องเรียน 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับชั้น ม.1 – 3   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

      
      
      
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 
   
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั้น                  ลงชื่อ..........................................................ผู้บริหำร 
 
       (............................................................... )       (............................................................... ) 
 

แบบสรุประดับชั้น 
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แบบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
ระดับชั้น ม.4 - 6 

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

ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 
 
ค าชี้แจง ท ำเครื่องหมำย  ในช่องพฤติกรรมที่พบ  
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
1. ยืนตรงเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ 

  

2. อธิบำยควำมหมำยของเพลงชำติได้ถูกต้อง   
3. มีควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นชำติไทย   
4. มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำที่โรงเรียนจัดขึ้น   
5. ประพฤติตนตำมหลักค ำสอนของศำสนำที่ตนนับถือ   
6. เป็นแบบอย่ำงและผู้น ำที่ดีของศำสนิกชน   
7. มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำมที่ 
    โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

  

8. แสดงควำมชื่นชมต่อพระรำชกรณียกิจ พระปรีชำสำมำรถของ 
    พระมหำกษัตริย์ 

  

9. น ำเสนอผลงำนที่แสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์   
10. มีน้ ำใจ ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมำชิกในชุมชนและสังคม   
11. ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และ 
      โรงเรียน 

  

12. เป็นแบบอย่ำง และสำมำรถเสนอแนะ ในกำรปฏิบัติตนตำมทัศนคติท่ี 
      ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

  

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
1. ไม่น ำของของผู้อ่ืนมำเป็นของตนเอง 

  

2. ไม่ทุจริตกำรสอบ    
3. พูดควำมจริงไม่โกหก   
4. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน   
5. ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   
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รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

6. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์   
7. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดและอบำยมุข   
8. ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สำว   
9. ไม่มีพฤติกรรมทะเลำะวิวำท   
10. ช่วยดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
11. มีควำมเมตตำกรุณำต่อผู้อื่น    
12. แนะน ำผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ 
1. ตั้งใจและพยำยำมท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนส ำเร็จ 

  

2. แก้ปัญหำและอุปสรรคกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย   
3. วำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้   
4. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   
5. น ำควำมรู้เรื่องกำรท ำงำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   
6. ปฏิบัติงำนอำชีพที่ตนสนใจได้   
7. สำมำรถหำรำยได้ให้กับตนเองและครอบครัวจำกงำนอำชีพได้   
8. แนะน ำหรือเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงอำชีพได้   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
1. มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเอง 

  

2. รับผิดชอบต่องำนของส่วนรวม   
3. มีจิตอำสำ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม   
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนและสังคม   
5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก   
6. รับผิดชอบต่อกำรกระท ำของตนเอง   
7. มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม   
8. เป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม   

จ านวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม 4 ด้าน  
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การแปลผล 
 กำรแปลผลรำยด้ำน 
 

คุณภาพผู้เรียน รายด้าน ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้ำนเมือง  

ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 4-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-9 ข้อ ปฏิบัติได้ 10-12 ข้อ 

ด้ำนที่ 2 มีพ้ืนฐำนชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 

ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 4-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-9 ข้อ ปฏิบัติได้ 10-12 ข้อ 

ด้ำนที่ 3 มีงำนท ำ มีอำชีพ ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได ้3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-8 ข้อ 

ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได ้3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 7-8 ข้อ 

  
 กำรแปลผลรวม 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 0.00 – 1.49 ได้ระดับคุณภำพ ปรับปรุง (1) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 1.50 – 2.49 ได้ระดับคุณภำพ พอใช้ (2) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 2.50 – 3.49 ได้ระดับคุณภำพ ดี (3) 
  ผลกำรประเมิน ระหว่ำง 3.50 – 4.00 ได้ระดับคุณภำพ ดีมำก (4) 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับชั้น ม.4 - 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่ 2 มพีื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคง มีคุณธรรม 

ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
ำก

 

                      
                      
                      
                      
                      

 
 สรุปผลกำรประเมินระดับห้องเรียน จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 
 ปรับปรุง...................... คน พอใช้...................... คน ด.ี................... คน ดีมำก ...................... คน  
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั้น 
       (...............................................................) 

แบบสรุประดับห้องเรียน 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

ระดับชั้น ม. 4 – 6    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.......................................................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

      
      
      
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 
   
 
   ลงชื่อ..........................................................ครูประจ ำชั้น                  ลงชื่อ..........................................................ผู้บริหำร 
 
       (............................................................... )       (............................................................... ) 
 

แบบสรุประดับชั้น 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

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

 
 
ที ่ ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียนตามผล 
การประเมิน (คน) จ านวน 

นักเรียนที่ได้ 
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี 

ดีม
าก

 

1 ชั้นอนุบำลปีที่ 1         
2 ชั้นอนุบำลปีที่ 2        
3 ชั้นอนุบำลปีที่ 3        
4 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1        
5 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2        
6 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3        
7 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4        
8 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5        
9 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6        

10 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1        
11 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2        
12 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3        
13 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4        
14 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5        
15 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6        

รวม        
 
 
   ลงชื่อ..........................................................หัวหน้ำผ่ำยวิชำกำร    
                
       (............................................................... )   
 
 
             ลงชื่อ..........................................................ผู้บริหำรโรงเรียน 
 
        (............................................................... ) 

แบบสรุประดับโรงเรียน 
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รายชื่อคณะท างาน  
  

ที่ปรึกษา 
1. นายวิทยา ทัศมี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  
2. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
3. นายสมหมาย ถาวรกูล        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
4. นายสมพร พุฒกาง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
 
คณะท างาน 

1. 1. นางปาริชาติ  เข่งแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นางสาวพัชรินทร์  วาวงศม์ูล ศึกษานิเทศก์   
3. นายปัณณธร  บัวอุบล ศึกษานิเทศก์   
4. นางกัญจนา  มีศิริ ศึกษานิเทศก์   
5. นางรังสิมา  บัวทอง ศึกษานิเทศก์   
6. นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์   
7. นางสุปัญญา  สมภักด ี ศึกษานิเทศก์   
8. นางปิยะวรรณ์  เชิญทอง ศึกษานิเทศก์   
9. นางสาวอมรฤดี ประดับมุข พนักงานราชการ 
 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 
1. นางกัญจนา  มีศิริ ศึกษานิเทศก์   
2. นางสุปัญญา  สมภักด ี ศึกษานิเทศก์   
  
  

 



กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ


