
การประชมุชีแ้จงการด าเนินงานตาม 

คู่มือ การพัฒนาผูเ้รยีนตามนโยบาย 4 สร้าง

โครงการนวตักรรมสรา้งคนด ี

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ในวนัที ่ 22 มิถุนายน  2564

ณ  ห้องประชมุตะนาวศร ี สพป.ปข.1



การศึกษา คือ ความมัน่คงของประเทศ 

1. สร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. น าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย ตาม ความ

ต้องการของท้องที่ (เกาให้ถูกที่คัน)

3. พัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพครูและโรงเรียน เพื่อถ่ายทอด ความรู้

และทัศนคติที่ดีสู่ผู้เรียน สร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงสู่การเป็น พลเมืองดี

ของประเทศ

4. บรรเทาปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยการบ่มเพาะเยาวชนให้มี ระเบียบวินัย 

รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

พระบรมราโชบายดา้นการศกึษา ในสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู



การศึกษาตอ้งสรา้งใหผู้เ้รยีนมีคุณสมบตั ิดังน้ี

รัชกาลที่
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มีทัศนคตทิีถ่กูตอ้งตอ่บา้นเมอืง

มีพ้ืนฐานชวีติท่ีมัน่คง 

มีงานท า มีอาชพี

เป็นพลเมอืงด ี
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ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขัีนธ ์เขต 1

น้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาสู่การปฏิบัติ

สร้างทัศนคตท่ีิถกูตอ้งตอ่บา้นเมอืง

สร้างพ้ืนฐานท่ีมัน่คง มีคุณธรรม

สร้างพ้ืนฐานการมงีานท า มีอาชพี

สร้างผูเ้รยีนเปน็พลเมอืงดี





คู่มือ การพัฒนาผูเ้รียน

ตามนโยบาย 4 สร้าง



ส่วนประกอบของคู่มือ

1 บทน า นโยบาย 4 สร้าง

2 แนวทางการจัดกจิกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง

3
เป้าหมายการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนตามนโยบาย 

4 สร้าง

4
การประเมนิผลการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนตาม

นโยบาย 4 สร้าง

5
การรายงานผลการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนตาม

นโยบาย 4 สร้าง



ส่วนที ่1 บทน า นโยบาย 4 สร้าง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม

3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีงานท า มีอาชีพ

4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี 



กรอบแนวคดิในการพัฒนาตามนโยบาย 4 สร้าง

กรอบแนวคดิ เป้าหมายการจดักจิกรรม แนวทางการจดักจิกรรม

1. สร้างทศันคต ิ          

ที่ถกูตอ้งตอ่บา้นเมอืง

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

และมีเจตคติที่ดีต่อชาติ

บ้านเมือง ยึดม่ันใน

หลักธรรมของศาสนาท่ี    

ตนนับถือ มีความจงรักภักดี      

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

มีความรักเอื้ออาทรต่อ

บุคคลในครอบครัว และ

ชุมชนของตนเอง

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับอ าเภอ          

(ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษาระดับอ าเภอ) / ระดับโรงเรียน

ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม / 

โครงการท่ีท าให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการมี    

เจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์  มีความรักเอื้ออาทรต่อ

บุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง



กรอบแนวคดิ เป้าหมายการจดักจิกรรม แนวทางการจดักจิกรรม

2. สร้างพืน้ฐานทีม่ัน่คง 

มคีณุธรรม

ผู้เรียนรู้จักแยกแยะผิดชอบ

ชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ ดีงาม 

ไม่หลงไปในสิ่งที่ผิด โดย  

ยึดม่ันหลักธรรมค าสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือและ

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงามของ

สังคมไทย

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา / ระดับอ าเภอ        

(ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษาระดับอ าเภอ) / ระดับโรงเรียน

ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม / 

โครงการที่ท าให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่ว

ดี  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด       

ไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นคนดีและ            

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

กรอบแนวคดิในการพัฒนาตามนโยบาย 4 สร้าง



กรอบแนวคดิในการพัฒนาตามนโยบาย 4 สร้าง

กรอบแนวคดิ เป้าหมายการจดักจิกรรม แนวทางการจดักจิกรรม

3. สร้างพื้นฐานการมี   

งานท า มีอาชีพ

ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและ

อบรมด้านอาชีพในสถานศึกษา 

ปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานท่ีท า         

มีความอดทนและพยายาม    

จนสามารถท างานน้ันบรรลุผล

ส าเร็จ สามารถน าความรู้ด้าน

อาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ของตนเอง จนสามารถเลี้ยง

ตัวเองและครอบครัวได้

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา / ระดับอ าเภอ           

(ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษาระดับอ าเภอ) / ระดับโรงเรียน

ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม / 

โครงการที่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและอบรม      

ด้านอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังให้มีนิสัยรัก      

ในงานที่ท า ท างานเป็น มีความอดทนและ

พยายามจนสามารถท างานนั้นบรรลุผลส าเร็จ 

ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านอาชีพที่ได้จากการ

ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน           

ของตนเอง จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ

ครอบครัวได้



กรอบแนวคดิในการพัฒนาตามนโยบาย 4 สร้าง

กรอบแนวคดิ เป้าหมายการจดักจิกรรม แนวทางการจดักจิกรรม

4. สร้างผู้เรียนเป็น

พลเมืองดี

ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี                

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม ท าหน้าท่ีเป็น

พลเมืองดีด้วยความเต็มใจ      

มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ

สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา / ระดับอ าเภอ           

(ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษาระดับอ าเภอ) / ระดับโรงเรียน

ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม / 

โครงการท่ีท าให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี               

โดยสถานศึกษาจะต้องมีการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ท าหน้าท่ีเป็น

พลเมืองดีด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา  ในการ

ช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน



ส่วนที ่2 แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง

1. สร้างทศันคตทิีถ่กูตอ้งตอ่บ้านเมอืง

ระดบัเขตพืน้ทีฯ่

ระดบัอ าเภอ

ระดบัโรงเรยีน

ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการสร้างทัศนคติที่

ถูกต้องต่อบ้านเมืองของโรงเรียน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการนิเทศและติดตามผลการ

ด าเนินการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการท่ีให้ผู้เรียนแสดงออกถึง

ความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์



ตัวอยา่ง โครงการ/กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

➢ โครงการ/กิจกรรมวันส าคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

➢ โครงการ/กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา

➢ โครงการ/กิจกรรมประชาธิปไตย

➢ จัดเน้ือหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

➢ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ โดย

เน้นกระบวนการวิเคราะห์

➢ โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงความรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

➢ โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน ฯลฯ



ส่วนที ่2 แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง

2. สร้างพืน้ฐานทีม่ัน่คง มีคุณธรรม

ระดบัเขตพืน้ทีฯ่

ระดบัอ าเภอ

ระดบัโรงเรยีน

ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการสร้างให้ผู้เรียนมี

หลักคิดที่ถูกต้อง   มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และ

พลเมืองโลกที่ดี

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการนิเทศและติดตามผลการสร้าง

ให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง   มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม 

และพลเมืองโลกที่ดี

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการผ่านกระบวนการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)ที่ท าให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม และจริยธรรม



ตัวอยา่ง โครงการ/กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

➢ โครงการโรงเรียนคุณธรรม

➢ โครงการโรงเรียนสุจริต

➢ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ลูกเสือ / เนตรนารี

➢ โครงการ/กิจกรรมยุวชนจิตอาสา

➢ โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

➢ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

➢ โครงการโรงเรียนสีขาว

➢ โครงการ/กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน

➢ โครงการ/กิจกรรมการรณรงค์เพื่อสังคม ฯลฯ



ส่วนที ่2 แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง

3. สร้างพืน้ฐานการมงีานท า มีอาชีพ

ระดบัเขตพืน้ทีฯ่

ระดบัอ าเภอ

ระดบัโรงเรยีน

ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการของโรงเรียนด้าน

กระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมา

อาชีพ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการนิเทศและติดตามผลการ

ด าเนินการของโรงเรียนด้านกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความ

พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

อิงสมรรถนะ เตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ และสนับสนุน

ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 



ตัวอยา่ง โครงการ/กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

➢ โครงการ/กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

➢ โครงการ/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

➢ โครงการประชารัฐ

➢ โครงการบริษัทสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต)

➢ กิจกรรมชุมนุมสร้างพื้นฐานการมีงานท า มีอาชีพ

➢ โครงการ/กิจกรรมประกวดการท าอาหารไทย/ขนมไทย 

➢ โครงการ/กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ฯลฯ



ส่วนที ่2 แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง

4. สร้างผูเ้รียนเปน็พลเมอืงดี

ระดบัเขตพืน้ทีฯ่

ระดบัอ าเภอ

ระดบัโรงเรยีน

ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนใน

การสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการนิเทศและติดตามโรงเรียนแต่ละ

อ าเภอให้สร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของ

ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม      

อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ



ตัวอยา่ง โครงการ/กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

➢ โครงการโรงเรียนสุจริต

➢ กิจกรรมสภานักเรียน

➢ โครงการ/กิจกรรม ยุวชนจิตอาสา

➢ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ลูกเสือ / เนตรนารี / บ าเพ็ญประโยชน์

➢ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน

➢ โครงการ/กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

➢ สารวัตรนักเรียน

➢ ลูกเสือจราจร ฯลฯ



ส่วนที ่3 เป้าหมายการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามนโยบาย 4 สร้าง

1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง



ส่วนที ่3 เป้าหมายการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามนโยบาย 4 สร้าง

2. สร้างพื้นฐานที่ม่ันคง มีคุณธรรม 



ส่วนที ่3 เป้าหมายการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามนโยบาย 4 สร้าง

3. สร้างพื้นฐานการมีงานท า มีอาชีพ 



ส่วนที ่3 เป้าหมายการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามนโยบาย 4 สร้าง

4. สร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดี



ส่วนที ่4 การประเมนิผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม

นโยบาย 4 สร้าง

1. สร้างทศันคตทิีถ่กูตอ้งตอ่บ้านเมอืง

นิยาม

มุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียนให้มีความรู้

ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ

บ้านเมือง  ยึดมั่น  ในหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  มีความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์   มีความรัก   

เอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และ

ชุมชนของตนเอง

ตัวชีว้ดั

1. มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ

บ้านเมือง

2. มีความยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  

3. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

4. มีความรักเอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และ

ชุมชนของตนเอง



ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้

ปฐมวัย ปฏิบัติตนได้เหมาะสม      

ตามทัศนคติที่ถูกต้อง           

ต่อบ้านเมืองตามค าชี้แนะ

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ

2. ร่วมกิจกรรมในศาสนาท่ีตนนับถือ

3. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

4. แสดงความรักต่อบุคคลในครอบครัว

ตัวอยา่ง พฤตกิรรมบง่ชี้



ส่วนที ่4 การประเมนิผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม

นโยบาย 4 สร้าง

2. สร้างพืน้ฐานทีม่ัน่คง มีคุณธรรม

นิยาม

มุ่ ง ส ร้ าง พื้น ฐา นผู้ เ รี ย น ให้ รู้จั ก

แยกแยะผิดชอบชั่วดี   ปฏิบัติแต่สิ่งที่

ถูกต้องดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ไม่หลงไป

ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นคนดีและเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

ตัวชีว้ดั

1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี

2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง



ตัวอยา่ง พฤตกิรรมบง่ชี้

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้

ป.1 – ป.3 ปฏิบัติตนให้มีพื้นฐานที่

มั่นคง มีคุณธรรม

1. ไม่น าของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

2. ไม่ลอกการบ้าน

3. ท าตามข้อตกลงของชั้นเรียน

4. ปฏิบัติตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย

5. พูดความจริงไม่โกหก

6. ไม่ท าลายสิ่งของส่วนรวม

7. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

8. ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ส่วนที ่4 การประเมนิผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม

นโยบาย 4 สร้าง

3. สร้างพืน้ฐานการมงีานท า มีอาชีพ

นิยาม

มุ่งสร้างพื้นฐานผู้ เรียนให้ได้รับการ

ฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษา 

ปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานที่ท า ท างานเป็น 

มีความอดทนและพยายามจนสามารถ

ท างานน้ันบรรลุผลส าเร็จ ผู้เรียนสามารถ

น าความรู้ด้านอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรม

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

ตัวชีว้ดั

1. ขยัน อดทน และท างานจนส าเร็จ

2. ท างานเป็น และมีพื้นฐานการท าอาชีพ

3. เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้



ตัวอยา่ง พฤตกิรรมบง่ชี้

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้

ป.4 – ป.6 รักการท างาน ขยัน อดทน 

ท างานจนส าเร็จ ท างาน

เป็น และประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้

1. ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน

3. ตั้งใจและพยายามท างานจนส าเร็จ

4. ท างานอย่างเป็นขั้นตอน

5. น าความรู้เร่ืองการท างานไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน

6. เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนในการท างาน



ส่วนที ่4 การประเมนิผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม

นโยบาย 4 สร้าง

4. สร้างผูเ้รียนเปน็พลเมอืงดี

นิยาม

มุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียนให้เป็นพลเมือง

ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ท า

หน้าท่ี  เป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจ มีจิต

อาสาในการช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน

ตัวชีว้ดั

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม



ตัวอยา่ง พฤตกิรรมบง่ชี้

ระดับชั้น เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้

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 าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อสงัคม



➢ แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง (รายบุคคล)

➢ แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง 

(ระดับห้องเรียน)

➢ แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง

(ระดับชั้น)

➢ แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง

(ระดับโรงเรียน)

แบบประเมินผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

ตามนโยบาย 4 สร้าง 











วิธีการประเมินคณุภาพผู้เรยีน

ตามนโยบาย 4 สร้าง เป็นรายบุคคล

โรงเรยีนสามารถก าหนดวธิกีารประเมินคณุภาพผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 

ตามความเหมาะสม เช่น

1) มอบหมายให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน

2) ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยมีการยืนยันข้อมูลและสรุปผล

3) ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันประเมิน

4) ครูทุกคนที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมิน



ส่วนที ่5 การรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

ตามนโยบาย 4 สร้าง

รายละเอียดของเน้ือหา มีดังน้ี

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

2. กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง

3. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง

4. ปัญหาและอุปสรรค 

5. ข้อเสนอแนะ









โรงเรยีนจะตอ้งท าอยา่งไรตอ่ไปหลังจากน้ี

1. สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และเห็นความส าคัญ

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน

3. วางแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง

4. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง

5. ผู้อ านวยการโรงเรียนนิเทศ ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน

6. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง

8. สะท้อนคิดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4

สร้าง





THANK YOU!
สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี่

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

โทร. 0-3266-2031 ต่อ 31


