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 สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้จัดทํา “คู ่มือการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10” เพ่ือน้อมนําพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาที่เป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้  ๔ ด้าน คือ ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมอืง 
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓. มีงานทํา มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองด ีอันเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 
ควบคูไ่ปกับการจัดการเรียนการสอน และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้น
เสริมสร้างใหผู้้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ “คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10” ฉบับนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสถานศึกษาที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน     
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดค่านิยม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทย และเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร            
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน       
4 ด้าน ดังนี ้ 1) มีทัศนคติที ่ถ ูกต้องต ่อบ้านเมือง  2) มีพื ้นฐานชีว ิตที ่ม ั ่นคง ๓) มีงานทํา มีอาชีพ                    
๔) เป็นพลเมืองดี ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น    
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที ่ด ี เก่ง และมีคุณภาพ        
พร้อมขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้อง               
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” เนื่องจากปัจจุบันนี้
กระแสโลกาภิวัตน์  ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนด้านอื่นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างแพร่หลายอันส่งผลกระทบต่อ    
การดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอน้อมนำพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 10 
เพื ่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช          
บรมนาถบพิตร และนำเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีงานทำ มีอาชีพ 
 4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี  
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร     
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
เพื ่อส ืบสานระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช            
บรมนาถบพิตร โดยมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานทํา มีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี ซึ่งแต่ละด้านประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ
ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

กรอบแนวคิด เป้าหมายการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. มีทัศนคต ิ           
    ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมี
เจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่น
ในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ มีความจงรักภักดี      ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความ
รักเอ้ืออาทรต่อบุคคลใน
ครอบครัว และชุมชนของตนเอง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา / ระดับอำเภอ       
(ศูนยค์ุณภาพการศึกษา) / ระดับโรงเรียน 
        ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม / 
โครงการที่ทำให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการมเีจต
คติท่ีดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  มีความรักเอ้ืออาทร
ต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง 

ความสอดคล้อง 
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
    2.1 ) รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  2.2) รักความเป็นไทย 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี)    
    มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
    มีคุณธรรม 
 
 

ผู้เรียนรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 
ปฏิบัติแต่สิ่งที ่ดีงาม ไม่หลงไปใน
สิ่งที่ผิด โดย  ยึดมั่นหลักธรรมคำ
สอนของศาสนาที่ตนนับถือและ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา / ระดับอำเภอ     
(ศูนย์คุณภาพการศึกษา) / ระดับโรงเรียน 
        ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม / 
โครงการที่ทำให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่ว
ดี  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิเสธสิ่ง   ที่ผิด 
ไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นคนดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 

ความสอดคล้อง 
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
    1.1) ซื่อสัตย์ สุจริต  1.2) มีวินัย  1.3) ใฝ่เรียนรู ้
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี)    
    2.1) มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
    2.2) มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
    2.3) มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.2มีวินัยในตนเอง 
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กรอบแนวคิด เป้าหมายการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม 
3. มีงานทำ มีอาชีพ ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและอบรม

ด้านอาชีพ            ใน
สถานศึกษา ปลูกฝังให้         มี
นิสัยรักในงานที่ทำ         มีความ
อดทนและพยายามจนสามารถ
ทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จ 
สามารถนำความรู้ด้านอาชีพที่ได้
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้        
ในชีวิตประจำวันของตนเอง จน
สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ได้ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา / ระดับอำเภอ      
(ศูนย์คุณภาพการศึกษา) / ระดับโรงเรียน 
        ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม / 
โครงการที่ทำให้ผู้เรียนไดฝ้ึกฝนและอบรม    
ด้านอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังให้มีนิสัยรัก   
ในงานที่ทำ ทำงานเป็น มีความอดทนและ
พยายามจนสามารถทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จ 
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านอาชีพที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน       
ของตนเอง จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ 

ความสอดคล้อง 
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
    1.1) อยู่อย่างพอเพียง  1.2) มุ่งม่ันในการทำงาน 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี)    
    2.1) มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.4 มีความรับผิดชอบ 
    2.2) มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1 ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
    2.3) มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.3 ประหยัดและพอเพียง 
4. เป็นพลเมืองดี ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี        มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วย
ความเต็มใจ  มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา / ระดับอำเภอ     
(ศูนย์คุณภาพการศึกษา) / ระดับโรงเรียน 
        ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม / 
โครงการที่ทำให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี           
โดยสถานศึกษาจะต้องมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดีด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา            
ในการช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ความสอดคล้อง 
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
    1.1) มีจิตสาธารณะ 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี)    
    2.1) มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปน 
    2.2) มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความรักเอื้ออาทรต่อบุคคล  ในครอบครัว 
และชุมชนของตนเอง 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
 2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการที่ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
 3) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินการสร้างทัศนคติที ่ถ ูกต้องต่อบ้านเมืองของโรงเร ียน             
การปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ระดับอำเภอ (ศูนย์คุณภาพการศึกษา) 

1) มีส่วนร่วมในการนิเทศและติดตามผลการดำเนินการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองของ
โรงเรียนในแต่ละอำเภอที่มีการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
ให้ผู ้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

2) จ ัดก ิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

3) ประสาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับ   
กลุ่มโรงเรียน 
     ระดับโรงเรียน 

1) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆของสถานศึกษา)  
2) มีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการที่ให้ผู ้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

(พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆของสถานศึกษา) โดยยึดมั ่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เช่น  

  



5 
 

 - โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 - โครงการ/กิจกรรมประชาธิปไตย 
 - จัดเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการ

วิเคราะห์ 
 - โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ไม่หลงไปใน

สิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกที่ด ี
 2) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในการสร้างให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง   
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกที่ดี 
     ระดับอำเภอ (ศูนย์คุณภาพการศึกษา) 
 ส่งเสริม และนิเทศติดตาม ให้โรงเรียนในแต่ละอำเภอได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทำให้
ผู ้เรียนสามารถคิดแยกแยะผิดชอบชั่วดี  ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทย 
     ระดับโรงเรียน 
 1) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะท้อนถึงความดีความชั่ว และหลักธรรมคำสอน
ของศาสนา 
 2) ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) 

3) จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม        
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เช่น 

 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - โครงการโรงเรียนศีลห้า 
 - โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ลูกเสือ / ยุวกาชาด /ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 - โครงการ/กิจกรรมยุวชนจิตอาสา 
 - โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการ/กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือสังคม ฯลฯ 

3. มีงานทำ มีอาชีพ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานที่ทำ 

ทำงานเป็น มีความอดทนและพยายามจนสามารถทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จ  ผู้เรียนสามารถ นำความรู้ด้าน
อาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและ
เตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

4) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมผู้เรียนด้านอาชีพของโรงเรียน 
   ระดับอำเภอ (ศูนย์คุณภาพการศึกษา) 
 1) สร้างความรู้และความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู ้เรียนตามความสนใจ     
ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 
 2) มีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
     ระดับโรงเรียน 
 1) มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เช่น 
  - โครงการ/กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
  - โครงการ/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการประชารัฐ 
  - โครงการบริษัทสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต) 
  - กิจกรรมชุมนุมสร้างพ้ืนฐานการมีงานทำ มีอาชีพ 
  - โครงการ/กิจกรรมประกวดการทำอาหารไทย/ขนมไทย  

- โครงการ/กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ 
- หลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมการขายของออนไลน์ 
- โครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพครบวงจร 
- โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลติภัณฑ์ 
- สหกรณ์โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรม โคก หนอง นา ฯลฯ 
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 2) จัดให้มีระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 3) จัดให้มรีายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

4. เป็นพลเมืองดี 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วย

ความเต็มใจ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื ่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส         
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของสังคม 

2) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ 
     ระดับอำเภอ (ศูนย์คุณภาพการศึกษา) 
 ส่งเสริมและนิเทศติดตามโรงเรียนแต่ละอำเภอให้สร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
     ระดับโรงเรียน 

จัดกิจกรรมหรือโครงการที ่ให้ผู ้เรียนเป็นพลเมืองที ่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม           
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เช่น 

 - โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - กิจกรรมสภานักเรียน 
 - โครงการโรงเรียนสีขาว 
 - โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ฯลฯ 

- โครงการ/กิจกรรม ยุวชนจิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ลูกเสือ / ยุวกาชาด /ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
- โครงการ/กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมป้องกันการทุจริต             

การคอรัปชั่น  
- สารวัตรนักเรียน 
- ลูกเสือจราจร ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 

เป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 
 
เป้าหมาย 

ระดับชั้นปฐมวัย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความเข้าใจต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตนเองหรือมีผู้ชี้แนะ ได้แก่ ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร่วมกิจกรรม
ในศาสนาที่ตนนับถือ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์   แสดงความรักต่อบุคคลในครอบครัว 
ฯลฯ   โดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้
แสดงออกถึงความร ักชาติ ศร ัทธาในศาสนาที ่ตนนับถือ ไม ่ด ูหมิ ่นศาสนาอื ่น และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
ชาติบ้านเมือง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
และมีความรักเอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ยืนตรงเมื ่อได้ยินเพลงชาติไทยและร้องเพลงชาติ  บอกความสำคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ได้ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือตามโอกาส ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือตาม
โอกาส ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์   
มีน้ำใจช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว มีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดง
ความเคารพต่อสถาบันหลักของชาติไทยอย่างภาคภูมิใจ 

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ
บ้านเมือง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    
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และมีความรักเอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง โดยผ่านการจัดกิจกรรมหรือโครงการ    
ที ่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญ             
บอกความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี ่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์         
แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน 
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ
บ้านเมือง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
และมีความรักเอื ้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการ          
ที่แสดงออกถึงการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้เรียนร่วมกันคิด
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ อธิบายความหมายของเพลงชาติได้
ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแบบอย่างศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น  แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ    
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ มีผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีน้ำใจ 
ช่วยเหลือ และเอื้อเฟื้อต่อสมาชิกในชุมชนและสังคม  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน  เป็นแบบอย่าง และสามารถเสนอแนะ ในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง เป็นต้น  เพื่อแบบอย่างและสามารถเสนอแนะในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ
บ้านเมือง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
มีความรักเอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง กิจกรรมหรือโครงการ  ที่สร้างผู้นำในการ
ปกป้องและหวงแหนในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยให้ผู ้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมมาผลเผยแพร่ต่อไปในโรงเรียน และเป็นผู้นำในกิจกรรมตา่งๆ 
ในโรงเรียนที่เกี ่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติ 
อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น ประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือเป็นแบบอย่างและผู้นำที่ดี
ของศาสนิกชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจดัขึ้น 
แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ นำผลงานที่แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในชุมชนและสังคม ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม เป็นแบบอย่าง สามารถเสนอแนะ 
และเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  เป็นต้น เพื่อให้ผู ้เรียนมีทัศนคติที่ด ีต่อ
บ้านเมือง 
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2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 

 
เป้าหมาย 

ระดับชั้นปฐมวัย :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่นำของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  ทำตามข้อตกลงของ    
ชั้นเรียน พูดความจริงไม่โกหก รวมถึงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่นำของของผู้อื ่นมาเป็นของตนเอง ไม่ลอกการบ้าน      
ทำตามข้อตกลงของชั้นเรียน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พูดความจริงไม่โกหก ไม่ทำลายสิ่งของ
ส่วนรวม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่นำของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง พูดความจริงไม่โกหก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์            
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน      
มีพ้ืนฐานที่มั่นคง  

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่นำของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ทุจริตการสอบ     
พูดความจริงไม่โกหก ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาว่าง     
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท 
ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ตลอดจนแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติตน   
ให้มีพ้ืนฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม   

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่นำของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ทุจริตการสอบ    
พูดความจริงไม่โกหก ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาว่าง     
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท 
ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ตลอดจนเป็นผู้นำผู้อื่นในการปฏิบัติตน
ให้มีพ้ืนฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม 
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3. มีงานทำ มีอาชีพ 

 
เป้าหมาย 

ระดับชั้นปฐมวัย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการมีนิสัยรักการทำงาน และทำงานจนสำเร็จ โดยการ
ทำงานที่ครูมอบหมายให้อย่างมีความสุข และตั้งใจทำงานจนสำเร็จ 

ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการมีความขยัน อดทน และทำงานจนสำเร็จ    
โดยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รวมทั้งตั้งใจและพยายาม
ทำงานจนสำเร็จ 

 ระดับชั้น ป.4 - ป.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการรักการทำงาน ขยัน อดทน ทำงานจนสำเร็จ 
ทำงานเป็น และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข มีความ
กระตือรือร้นในการทำงาน มีความตั้งใจและพยายามทำงานจนสำเร็จ ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน นำความรู้เรื่อง
การทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และเป็นแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนในการทำงาน 

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการรักการทำงาน ขยัน อดทน ทำงานจนสำเร็จ 
ทำงานเป็น และมีพ้ืนฐานการทำอาชีพ โดยการตั้งใจและพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ แก้ปัญหา
และอุปสรรคการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ นำความรู้เรื ่องการทำงาน     
ไปประยุกต์ใช ้ในชีว ิตประจำวัน  ปฏิบัต ิงานอาชีพที ่ตนสนใจได้  และแนะนำเพื ่อนเก ี ่ยวกับพื ้นฐาน                
การทำอาชีพได้ 

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการรักการทำงาน ขยัน อดทน ทำงานจนสำเร็จ 
ทำงานเป็น และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยการตั้งใจและพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมาย    
จนสำเร็จ แก้ปัญหาและอุปสรรคการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และ
สามารถทำงานเป็นทีมได้ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำความรู้เรื่อง
การทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้และสามารถหารายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัวจากงานอาชีพได้ รวมทั้งแนะนำหรือเป็นผู้นำในการสร้างอาชีพได ้
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4. เป็นพลเมืองดี 

 

เป้าหมาย 
ระดับชั้นปฐมวัย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย ช่วยเหลือเพ่ือนและครูตามโอกาส 

ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องเรียน 

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม
ช่วยเหลือผู ้อื ่นโดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน อาสาทำประโยชน์         
เพ่ือส่วนรวม และเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองดี 

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นหลัก รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อชุมชน ตลอดจนสามารถแนะนำการ  
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อสังคม 

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 : ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและส่วนรวม    
มีจิตอาสา ช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการเป็นผู้นำในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีของสังคม  
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ส่วนที่ 4 

การประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
นิยาม 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความรักเอื ้ออาทรต่อบุคคลใน
ครอบครัว และชุมชนของตนเอง 

ตัวช้ีวัด 
1. มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อชาติบ้านเมือง 
2. มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   
3. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
4. มีความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ปฐมวัย ปฏิบัติตนได้เหมาะสม   

ตามทัศนคติท่ีถูกต้อง           
ต่อบ้านเมืองตามคำชี้แนะ 

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

ป.1 – ป.3 ปฏิบัติตนได้เหมาะสม   
ตามทัศนคติท่ีถูกต้อง      
ต่อบ้านเมือง 

1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและร้องเพลงชาติ 
2. บอกความสำคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ได้ 
3. ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือตามโอกาส 
4. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือตาม
โอกาส 
5. ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
7. มีน้ำใจช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว 
8. มีความเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

ป.4 – ป.6 เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตนตามทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

1. ร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญ 
2. บอกความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
3. ร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ 
4. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถืออย่าง
สม่ำเสมอ 
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ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
5. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
6. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 
7. มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน 
8.เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง  

ม.1 – ม.3 เป็นแบบอย่าง แนะนำผู้อ่ืน
ในการปฏิบัติตนตาม
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 
2. อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
3. มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย 
4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียน
จัดขึ้น 
5. ประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
6. เป็นแบบอย่างศาสนิกชนที่ดี 
7. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 
8. แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชา
สามารถของพระมหากษัตริย์ 
9. มีผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
10. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกใน
ชุมชนและสังคม 
11. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว และโรงเรียน 
12. เป็นแบบอย่าง และสามารถเสนอแนะ   ในการ
ปฏิบัติตนตามทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ม.4 – ม.6 เป็นผู้นำในการปฏิบัติตน
ตามทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 
2. อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
3. มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย 
4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียน
จัดขึ้น 
5. ประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
6. เป็นแบบอย่างและผู้นำที่ดีของศาสนิกชน 
7. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 
8. แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ           
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ 
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ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
9. นำผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
10. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกใน
ชุมชนและสังคม 
11. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
12. เป็นแบบอย่าง สามารถเสนอแนะ และเป็นผู้นำ
ในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
 นิยาม 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ไม่หลงไปใน
สิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม  

 ตัวช้ีวัด  

1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ปฐมวัย ปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง          

มีคุณธรรม โดยมีผู้ชี้แนะ 
1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ทำตามข้อตกลงของชั้นเรียน 
3. พูดความจริงไม่โกหก 
4. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ป.1 – ป.3 ปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง          
มีคุณธรรม 

1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ไม่ลอกการบ้าน 
3. ทำตามข้อตกลงของชั้นเรียน 
4. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5. พูดความจริงไม่โกหก 
6. ไม่ทำลายสิ่งของส่วนรวม 
7. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
8. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ป.4 – ป.6 เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 

1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. พูดความจริงไม่โกหก 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
5. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6. ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
7. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานที่
มั่นคง มีคุณธรรม 

ม.1 – ม.3 แนะนำผู้อ่ืนในการปฏิบัติตนให้มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 

1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ไม่ทุจริตการสอบ 
3. พูดความจริงไม่โกหก 
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
8. ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว 
9. ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท 
10. ชว่ยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 
12. แนะนำผู้อ่ืนในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานที่
มั่นคง มีคุณธรรม 

ม.4 – ม.6 เป็นผู้นำในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 

1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ไม่ทุจริตการสอบ 
3.พูดความจริงไม่โกหก 
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
8. ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว 
9. ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท 
10. ชว่ยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 
12. เป็นผู้นำผู้อ่ืนในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานที่
มั่นคง มีคุณธรรม 
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3. มีงานทำ มีอาชีพ 
 นิยาม 

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังให้มีนิสัยรักใน
งานที่ทำ ทำงานเป็น มีความอดทนและพยายามจนสามารถทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จ ผู้เรียนสามารถนำความรู้
ด้านอาชีพที ่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ 

ตัวช้ีวัด 
1. ขยัน อดทน และทำงานจนสำเร็จ 
2. ทำงานเป็น และมีพ้ืนฐานการทำอาชีพ 
3. เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  

   
ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 

ปฐมวัย มีนิสัยรักการทำงาน และทำงานจน
สำเร็จ 

1. ทำงานที่ครูมอบหมายให้ 
2. ตั้งใจ จดจ่อ ในงานหรือกิจกรรมที่ทำ  
3. มีความสุขระหว่างทำงาน 
4. ทำงานจนสำเร็จ 

ป.1 – ป.3 ขยัน อดทน และทำงานจนสำเร็จ 1. ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข 
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
3. ตั้งใจ จดจ่อ ในงานที่ทำ 
4. ทำงานจนสำเร็จ 

ป.4 – ป.6 รักการทำงาน ขยัน อดทน ทำงานจน
สำเร็จ ทำงานเป็น และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

1. ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข 
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
3. ตั้งใจและพยายามทำงานจนสำเร็จ 
4. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
5. นำความรู้เรื่องการทำงานไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
6. เป็นแบบอย่างท่ีดีของเพ่ือนในการทำงาน 

ม.1 – ม.3 รักการทำงาน ขยัน อดทน ทำงานจน
สำเร็จ ทำงานเป็น และมีพ้ืนฐานการ
ทำอาชีพ 

1. ตั้งใจและพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จ 
2. แก้ปัญหาและอุปสรรคการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
3. วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
4. นำความรู้เรื่องการทำงานไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
5. ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้ 
6. แนะนำเพื่อนเกี่ยวกับพ้ืนฐานการทำอาชีพได้ 
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ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ม.4 – ม.6 รักการทำงาน ขยัน อดทน ทำงานจน

สำเร็จ ทำงานเป็น และสามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ 

1. ตั้งใจและพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จ 
2. แก้ปัญหาและอุปสรรคการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
3. วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และ
สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
4. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงาน 
5. นำความรู้เรื่องการทำงานไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
6. ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้ 
7. สามารถหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
จากงานอาชีพได้ 
8. แนะนำหรือเป็นผู้นำในการสร้างอาชีพได้ 

 
4. เป็นพลเมืองดี 
 นิยาม 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำหน้าที ่เป็น
พลเมืองดีด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 ตัวช้ีวัด 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ปฐมวัย รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและ

ช่วยเหลือคนใกล้ชิด 
1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ช่วยเหลือเพ่ือน 
4. ช่วยเหลือครูตามโอกาส 

ป.1 – ป.3 ทำหน้าทีเ่ป็นพลเมืองดีด้วยความ    
เต็มใจ 

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

ป.4 – ป.6 เป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองดี 1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม 
3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
5. อาสาทำประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม 
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ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี 
6. เป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองดี 

ม.1 – ม.3 แนะนำการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม 
3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
6. รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง  
7. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน  
8. แนะนำการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อสังคม 

ม.4 – ม.6 เป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคม 
 

1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม 
3. มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและ
สังคม 
5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
6. รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง  
7. มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
8. เป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
สังคม 
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แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ระดับปฐมวัย 

โรงเรียน....................................................................... 
ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 

  
คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย  ∕  ในช่องพฤติกรรมที่พบ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่  1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1. ยืนตรงเคารพธงชาติ 

  

   2. รว่มกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือ   
   3. รว่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์   
   4. แสดงความรักต่อบุคคลในครอบครัว   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่  2  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
   1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

  

   2. ทำตามข้อตกลงของชั้นเรียน   
   3. พูดความจริงไม่โกหก   
   4. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่  2  

ด้านที่  3 มีงานทำ มีอาชีพ 
   1. ทำงานที่ครูมอบหมายให้ 

  

   2. ตั้งใจ จดจ่อ ในงานหรือกิจกรรมที่ทำ   
   3. มีความสุขระหว่างทำงาน   
   4. ทำงานจนสำเร็จ   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่  3  
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รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
   1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 

  

   2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย   
   3. ช่วยเหลือเพ่ือน   
   4. ช่วยเหลือครูตามโอกาส   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่  4  

สรุประดับคุณภาพ รวม 4 ด้าน  
 

 

การแปลผล 

   การแปลผลรายด้าน 
   ปฏิบัติได้ 1 ข้อ หรือไม่ปฏิบัติ ผลการประเมินในระดับคุณภาพ  ปรับปรุง (1) 
   ปฏิบัติได้ 2 ข้อ   ผลการประเมินในระดับคุณภาพ  พอใช้ (2) 
   ปฏิบัติได้ 3 ข้อ   ผลการประเมินในระดับคุณภาพ  ดี (3) 
   ปฏิบัติได้ 4 ข้อ   ผลการประเมินในระดับคุณภาพ  ดีมาก (4) 
    
   การแปลผลรวม 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 0.00 – 1.49   ไดร้ะดับคุณภาพ  ปรับปรุง (1) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 1.50 – 2.49   ไดร้ะดับคุณภาพ  พอใช้ (2) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 2.50 – 3.49   ไดร้ะดับคุณภาพ  ดี (3) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 3.50 – 4.00    ไดร้ะดับคุณภาพ  ดีมาก (4)    
    



แบบสรุประดับห้องเรียน  
 
 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
ระดับปฐมวัย 

ชั้น อนุบาลปีที่ ................/.................... 
โรงเรียน....................................................................... 

 

ลงชื่อ..........................................................ครูประจำชั้น 

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

เล
ขท

ี่ 

 

ชื่อ  - นามสกุล 

ด้านที่  1  
มีทัศนคติที่ถูกต้อง 

ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่  2  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง          

มีคุณธรรม 

ด้านที่  3  
มีงานทำ มีอาชีพ 

ด้านที่  4  
เป็นพลเมืองด ี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

                      
                      
                      
                      

 
สรุปผลการประเมินระดับห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 

ปรับปรุง...................... คน   พอใช้...................... คน   ดี.................... คน   ดีมาก ......................  คน 
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แบบสรุประดับชั้น  

 

 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

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

ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
      
      
      

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 

 

  
                  ลงชื่อ..........................................................หวัหน้าวิชาการระดับชั้น 
                     (...............................................................) 

 

 
                 ลงชื่อ..........................................................ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
  (...............................................................) 
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แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3    

โรงเรียน....................................................................... 
ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 

  
คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย  ∕  ในช่องพฤติกรรมที่พบ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่  1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและร้องเพลงชาติ 

  

   2. บอกความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได้   
   3. รว่มกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือตามโอกาส   
   4. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือตามโอกาส   
   5. รว่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์   
   6. เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์   
   7. มีน้ำใจช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว   
   8. มีความเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่  2  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
   1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

  

   2. ไม่ลอกการบ้าน   
   3. ทำตามข้อตกลงของชั้นเรียน   
   4. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
   5. พูดความจริงไม่โกหก   
   6. ไม่ทำลายสิ่งของส่วนรวม   
   7. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
   8. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  
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รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ 
   1. ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข 

  

   2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน   
   3. ตั้งใจ จดจ่อ ในงานที่ทำ   
   4. ทำงานจนสำเร็จ   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

ด้านที่  4 เป็นพลเมืองดี 
   1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 

  

   2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม   
   3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
   4. มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องเรียน   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม  4 ด้าน  
 

การแปลผล 

การแปลผลรายด้าน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านที่ 1 
มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 2 
มีพื้นฐานชีวิตที่
ม่ันคง มีคุณธรรม 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 3 
มีงานทำ มีอาชีพ 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

ด้านที่ 4 
เป็นพลเมืองดี 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
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   การแปลผลรวม 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 0.00 – 1.49   ได้ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง (1) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 1.50 – 2.49   ได้ระดับคุณภาพ  พอใช้ (2) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 2.50 – 3.49   ได้ระดับคุณภาพ  ดี (3) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 3.50 – 4.00   ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4)    
 

 
 
 
 



แบบสรุประดับห้องเรียน  
 
 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
ระดับประถมศึกษาปีที ่1 - 3 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ........... / .............. 
โรงเรียน....................................................................... 

 

                                                                     ลงชื่อ..........................................................ครูประจำชั้น 

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

เล
ขท

ี่ 

 

ชื่อ  - นามสกุล 

ด้านที่  1  
มีทัศนคติที่ถูกต้อง   

ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่  2  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  

มีคุณธรรม 

ด้านที่  3  
มีงานทำ มีอาชีพ 

ด้านที่  4  
เป็นพลเมืองด ี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

                      
                      
                      
                      

 
สรุปผลการประเมินระดับห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 

ปรับปรุง...................... คน   พอใช้...................... คน   ดี.................... คน   ดีมาก ......................  คน 
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แบบสรุประดับชั้น  

 

 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ....................... 
โรงเรียน....................................................................... 

ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
      
      
      

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 

 

  
                  ลงชื่อ..........................................................หวัหน้าวิชาการระดับชั้น 
                     (...............................................................) 

 

 
                 ลงชื่อ..........................................................ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
  (...............................................................) 

 
 
        28 
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แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6    

โรงเรียน....................................................................... 
ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 

  
คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย  ∕  ในช่องพฤติกรรมที่พบ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่  1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1. รว่มร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญ 

  

   2. บอกความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง   
   3. รว่มกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ   
   4. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ   
   5. มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์   
   6. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์   
   7. มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน   
   8. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง    

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่  2  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
   1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

  

   2. พูดความจริงไม่โกหก   
   3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน   
   4. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
   5. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
   6. ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด   
   7. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   8. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  
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รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ 
   1. ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข 

  

   2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน   
   3. ตั้งใจและพยายามทำงานจนสำเร็จ   
   4. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน   
   5. นำความรู้เรื่องการทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
   6. เป็นแบบอย่างท่ีดีของเพ่ือนในการทำงาน   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

ด้านที่  4 เป็นพลเมืองดี 
   1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 

  

   2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม   
   3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
   4. มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน   
   5. อาสาทำประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม   
   6. เป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองดี   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม  4 ด้าน  
 

การแปลผล 

การแปลผลรายด้าน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านที่ 1 
มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 2 
มีพื้นฐานชีวิตที่
ม่ันคง มีคุณธรรม 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 3 
มีงานทำ มีอาชีพ 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 

ด้านที่ 4 
เป็นพลเมืองดี 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 
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   การแปลผลรวม 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 0.00 – 1.49   ได้ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง (1) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 1.50 – 2.49   ได้ระดับคุณภาพ  พอใช้ (2) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 2.50 – 3.49   ได้ระดับคุณภาพ  ดี (3) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 3.50 – 4.00   ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4)    



แบบสรุประดับห้องเรียน  
 
 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ........... / .............. 
โรงเรียน....................................................................... 

                                                                     

 

เล
ขท

ี่ 

 

ชื่อ  - นามสกุล 

ด้านที่  1  
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ

บ้านเมือง 

ด้านที่  2  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง          

มีคุณธรรม 

ด้านที่  3  
มีงานทำ มีอาชีพ 

ด้านที่  4  
เป็นพลเมืองด ี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

                      
                      
                      
                      

 
สรุปผลการประเมินระดับห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 

ปรับปรุง...................... คน   พอใช้...................... คน   ดี.................... คน   ดีมาก ......................  คน 
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ลงชื่อ..........................................................ครูประจำชั้น 

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



แบบสรุประดับชั้น  

 

 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี .............. 
โรงเรียน....................................................................... 

ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
      
      
      

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 

 

  
                  ลงชื่อ..........................................................หวัหน้าวิชาการระดับชั้น 
                     (...............................................................) 

 

 
                 ลงชื่อ..........................................................ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
  (...............................................................) 

 
 
        33 
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แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3   

โรงเรียน....................................................................... 
ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 

  
คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย  ∕  ในช่องพฤติกรรมที่พบ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่  1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 

  

   2. อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง   
   3. มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย   
   4. มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น   
   5. ประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ   
   6. เป็นแบบอย่างศาสนิกชนที่ดี   
   7. มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

  

   8. แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ 
      ของพระมหากษัตริย์ 

  

   9. มีผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
   10. มีน้ำใจ ชว่ยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในชุมชนและสังคม   
   11. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
        และโรงเรียน 

  

   12. เป็นแบบอย่าง และสามารถเสนอแนะ   ในการปฏิบัติตน 
        ตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่  2  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
   1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

  

   2. ไม่ทุจริตการสอบ   
   3. พูดความจริงไม่โกหก   
   4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน   
   5. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
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รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

   6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
   7. ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข   
   8. ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว   
   9. ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท   
   10.ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   11. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น   
   12. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  

ด้านที่  3 มีงานทำ มีอาชีพ 
   1. ตั้งใจและพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 

  

   2. แก้ปัญหาและอุปสรรคการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย   
   3. วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ   
   4. นำความรู้เรื่องการทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
   5. ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้   
   6. แนะนำเพื่อนเกี่ยวกับพ้ืนฐานการทำอาชีพได้   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

ด้านที่  4 เป็นพลเมืองดี 
   1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 

  

   2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม   
   3. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
   4. มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน   
   5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก   
   6. รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง    
   7. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน    
   8. แนะนำการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อสังคม   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม  4 ด้าน  
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การแปลผล 

การแปลผลรายด้าน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านที่ 1 
มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 2 
มีพื้นฐานชีวิตที่
ม่ันคง มีคุณธรรม 

ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 3 
มีงานทำ มีอาชีพ 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 

ด้านที่ 4 
เป็นพลเมืองดี 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

    
    
   การแปลผลรวม 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 0.00 – 1.49   ได้ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง (1) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 1.50 – 2.49   ได้ระดับคุณภาพ  พอใช้ (2) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 2.50 – 3.49   ได้ระดับคุณภาพ  ดี (3) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 3.50 – 4.00   ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุประดับห้องเรียน 

 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ .......... / ........... 
โรงเรียน....................................................................... 

 

เล
ขท

ี่ 

 

ชื่อ  - นามสกุล 

ด้านที่  1  
มีทัศนคติที่ถูกต้อง     

ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่  2  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  

มีคุณธรรม 

ด้านที่  3  
มีงานทำ มีอาชีพ 

ด้านที่  4  
เป็นพลเมืองด ี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

                      
                      
                      
                      

 
สรุปผลการประเมินระดับห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 

ปรับปรุง...................... คน   พอใช้...................... คน   ดี.................... คน   ดีมาก ......................  คน 
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แบบสรุประดับชั้น  

 

 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

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

ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
      
      
      

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 

 

  
                  ลงชื่อ..........................................................หวัหน้าวิชาการระดับชั้น 
                     (...............................................................) 

 

 
                 ลงชื่อ..........................................................ผูอ้ำนวยการโรงเรียน  
  (...............................................................) 
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แบบประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
โรงเรียน....................................................................... 

ชื่อ..........................................................................ชั้น...........................เลขท่ี........................ 
  
คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย  ∕  ในช่องพฤติกรรมที่พบ 
 

รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ด้านที่  1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 

  

   2. อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง   
   3. มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย   
   4. มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น   
   5. ประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ   
   6. เป็นแบบอย่างและผู้นำที่ดีของศาสนิกชน   
   7. มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

  

   8. แสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจ  พระปรีชาสามารถ  
      ของพระมหากษัตริย์ 

  

   9. นำผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
   10. มีน้ำใจ ชว่ยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในชุมชนและสังคม   
   11. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
         โรงเรียน และสังคม 

  

   12. เป็นแบบอย่าง สามารถเสนอแนะ และเป็นผู้นำในการปฏิบัติตน 
         ตามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 1  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 1  

ด้านที่  2  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
   1. ไม่นำของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

  

   2. ไม่ทุจริตการสอบ   
   3. พูดความจริงไม่โกหก   
   4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน   
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รายการ พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

   5. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
   6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
   7. ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข   
   8. ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว   
   9. ไม่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท   
   10. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   11. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น   
   12. เป็นผู้นำผู้อื่นในการปฏิบัติตนให้มีพ้ืนฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 2  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 2  

ด้านที่  3 มีงานทำ มีอาชีพ 
   1. ตั้งใจและพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 

  

   2. แก้ปัญหาและอุปสรรคการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย   
   3. วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้   
   4. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน   
   5. นำความรู้เรื่องการทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
   6. ปฏิบัติงานอาชีพที่ตนสนใจได้   
   7. สามารถหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจากงานอาชีพได้   
   8. แนะนำหรือเป็นผู้นำในการสร้างอาชีพได้   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 3  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 3  

ด้านที่  4 เป็นพลเมืองดี 
   1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 

  

   2. รับผิดชอบต่องานของส่วนรวม   
   3. มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม   
   4. มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม   
   5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก   
   6. รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง    
   7. มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม   
   8. เป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม   

จำนวนข้อที่ปฏิบัติ ด้านที่ 4  
สรุประดับคุณภาพ ด้านที่ 4  

สรุประดับคุณภาพ รวม  4 ด้าน  
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การแปลผล 

การแปลผลรายด้าน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านที่ 1 
มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 

ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 2 
มีพื้นฐานชีวิตที่
ม่ันคง มีคุณธรรม 

ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 3 
มีงานทำ มีอาชีพ 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

ด้านที่ 4 
เป็นพลเมืองดี 

ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ
หรือไม่ปฏิบัติ 

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

 
    
   การแปลผลรวม 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 0.00 – 1.49   ได้ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง (1) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 1.50 – 2.49   ได้ระดับคุณภาพ  พอใช้ (2) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 2.50 – 3.49   ได้ระดับคุณภาพ  ดี (3) 
   ผลการประเมิน ระหว่าง 3.50 – 4.00   ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุประดับห้องเรียน 

 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ .......... / .......... 
โรงเรียน....................................................................... 

 

เล
ขท

ี่ 

 

ชื่อ  - นามสกุล 

ด้านที่  1  
มีทัศนคติที่ถูกต้อง    

ต่อบ้านเมือง 

ด้านที่  2  
มพีื้นฐานที่มั่นคง  

มีคุณธรรม 

ด้านที่  3  
มพีื้นฐานการมีงานทำ  

มีอาชีพ 

ด้านที่  4  
เป็นพลเมืองด ี สรุปผลการประเมิน 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี ดีม
าก

 

                      
                      
                      
                      

 
สรุปผลการประเมินระดับห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด .................... คน 

ปรับปรุง...................... คน   พอใช้...................... คน   ดี.................... คน   ดีมาก ......................  คน 
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แบบสรุประดับชั้น  

 

 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่……………… 
โรงเรียน....................................................................... 

ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
      
      
      

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป .................... คน คิดเป็นร้อยละ …………………………… 

 

 

  
                  ลงชื่อ..........................................................หวัหน้าวิชาการระดับชั้น 
                     (...............................................................) 

 

 
                 ลงชื่อ..........................................................ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
  (...............................................................) 
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แบบสรุประดับโรงเรียน  
 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

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

ที ่ ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนนักเรียน 
ตามผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

จำนวน
นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

้ 

ดี 

ดีม
าก

 

1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1        
2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2        
3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3        
4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        
6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        
7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        
9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

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

รวม        
 

                            ลงชื่อ..........................................................หัวหน้าวิชาการ 

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

  

         ลงชื่อ..........................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 

            (...............................................................)
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ส่วนที่ 5 

การรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

 รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 เป็นกระบวนการสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และสารสนเทศที่จำเป็นซึ่งเกิดจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอผลในการดำเนินงานการพัฒนาของโรงเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยการรายงานผลการพัฒนาสามารถจัดทำได้หลังจาก
เสร็จสิ้นการพัฒนา การรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของรัชกาลที่ 10 มีการนำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 2. กระบวนการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียนตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของรัชกาลที่ 10 
 3. ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 
 4. ปัญหาและอุปสรรค  

5. ข้อเสนอแนะ 
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(หน้าปก) 
รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนตาม     

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ปีการศึกษา ........................... 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 
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คำนำ 

 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  

กระบวนการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม       
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

 

ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

 

ปัญหาและอุปสรรค  

ภาคผนวก  
1. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ   
3. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
4. อื่น ๆ  
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1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน……………………………. 
        1.1 ข้อมูลทั่วไป 
........................................................... ...................................................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

        1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

        1.3 ข้อมูลนักเรียน 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

        1.4 ข้อมูลครูและบคลากร 
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

2. กระบวนการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10 (อธิบายเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ไปขับเคลื่อน
ในโรงเรียน ซึ่งมีการใช้นวัตกรรมหรือวิธีการใดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลสำเร็จ) 
        2.1 การวางแผน (Plan) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

        2.2 การปฏิบัติ (Do) 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 

        2.3 การตรวจสอบ/ประเมิน (Check) 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

        2.4 ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
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3. ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ      
รัชกาลที่ 10  
        3.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (อธิบายพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้อง 3-5 ภาพ) 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ .................................................................................. 

        3.2 มีพื้นฐานที่ม่ันคง มีคุณธรรม  (อธิบายพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้อง 3-5 ภาพ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

        3.3 มีพื้นฐานการมีงานทำ มีอาชีพ  (อธิบายพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้อง 3-5 ภาพ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

        3.4 เป็นพลเมืองดี  (อธิบายพร้อมภาพประกอบที่สอดคล้อง 3-5 ภาพ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

4. ปัญหาและอุปสรรค  
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

5. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
   (.....................................................................) 

ครูผู้รับผิดชอบ 

ลงช่ือ................................................................ 
   (.....................................................................) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................... 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
3. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
4. แบบประเมินต่างๆ 
4. อื่น ๆ 
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เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2.    
            กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2562. แนวทางการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การ 
    ปฏิบัติในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. สมุทรปราการ : บริษัท เอส. บี. เค การพิมพ์ จํากัด 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. 2559. คู่มือ การสร้างคนให้มีวินัย รู้หน้าที่. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
            กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. 2562. คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

             กรุงเทพฯ :  บริษัท พริกหวานกราฟิค จำกัด 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2557. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
            แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชน 
             สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชน    
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2554. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 3. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2561. แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์    
อาชีพให้กับนักเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จำกัด. 
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รายชื่อคณะทำงาน 

ที่ปรึกษา 
๑. นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต ๑ 
2. นายสมหวัง  ขุนพรหม          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  

เขต 1              
3. นางกันยมาส ชูจีน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต ๑  
4. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต ๑ 

คณะทำงาน 
1. นายขจรเกียรติ เครือประดับ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ 
๓. นางหริณญา รุ่งแจ้ง  ศึกษานิเทศก์ 
4. นางสาวกรวิกา พงศาปาน  ศึกษานิเทศก์ 
5. นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ 
6. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก  ศึกษานิเทศก์ 
7. นางสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์  ศึกษานิเทศก์ 
8. นายจุมพลภัทร์ ไชยสัตย์  ศึกษานิเทศก์ 
9. นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองมงคล 
๑๐. นางสาวจินตนา พุ่มไสว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 
๑๑. นางทัศนีย์ พรมสอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสิงขร 
๑๒. นางสาวทับทิม เอ่ียมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
    นางสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์  ศึกษานิเทศก์ 

 



กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
239/1 หมู 2 ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000
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