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แบบน าเสนอผลงานเพ่ือรับการคัดเลือกบคุคลต้นแบบ 
การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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ส่วนที่ ๒  
น าเสนอผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง  (๒) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม  (๓) การมีงานท า – มีอาชีพ (๔) การเป็นพลเมืองดี โดย
เขียนระบุผลการด าเนินงานย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3 ครอบคลุมตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
มี ๓ ประเด็น (ไม่เกิน ๑๕ หนา้กระดาษ A ๔)  ดังนี้  

ข้าพเจ้า นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   ได้ปฏิบัติตนในการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน นักศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม  (3) การมีงานท า – มีอาชีพ (4) การเป็น
พลเมืองดี  ที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน และการด ารงชีวิต เป็นแนวปฏิบัติ ที่เป็นผลงานสะท้อนให้
เห็นถึงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง 4 ด้าน  ดังนี้ 
 
 
 

1. ความส าคัญของแนวปฏิบัติการมีทัศนคติต่อบ้านเมือง   
1.1 ความเป็นมา สภาพปัญหา เหตุผล ความจ าเป็น  

มีทัศนคติต่อบ้านเมือง   ข้าพเจ้าขอน าเสนอ ตามความหมายของการมีทัศนคติต่อบ้านเมือง 4  
ประเด็น  ได้แก่  1) มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง   2) ยึดมั่นในศาสนา  3) มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ  4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน    เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหา เหตุผล
ความจ าเป็น  ของการมีทัศนคติต่อบ้านเมือง ดังนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง   
ชาติไทย เป็นชาติเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีภาษาและ 

อักษรเป็นของตนเอง สืบทอดอารยะธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้ เอกลักษณ์ของชาติไทยเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความ
เป็นชาติไทย มีความส าคัญ คือ ความอยู่รอดความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของชาติ ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในชาติ ความรักชาติและหวงแหน ผืนแผ่นดินซึ่งเป็นที่เกิดและที่อยู่อาศัยและที่ส าคัญ ท าให้เกิดความรัก
ความสามัคคีระหว่างคนในชาติ  ชาติถือเป็นสถาบันหลักที่ทุกคนในชาติต้องค านึงถึงบ ารุงรักษาและพัฒนาให้
เจริญรุ่งเรือง ผลประโยชน์ของชาติถือเป็นผลประโยชน์สูงสุดที่คนไทยในชาติต้องช่วยกันบ ารุงรักษาไว้  คนในชาติ
ต้องยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของชาติ   ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนในชาติต้องมีความรู้ความ
เข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง   

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่ง ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชาติบ้านเมืองจึงมีความมุ่งม่ันในการท า 
ความดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมือง ด้วยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติด้วยการท าหน้าที่
เป็นข้าราชการที่ดี   

2) ยึดมั่นในศาสนา  
 การยึดมั่นในศาสนา คือ การมีความรัก ความภูมิใจ ความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ  

รู้แก่นแท้ของศาสนาและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพ่ือพร้อมที่จะด ารงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาส่งเสริมและ
ท านุบ ารุงให้ศาสนาเจริญสืบไป   ศาสนาเป็นหลักธรรมค าสอน  ที่คนในสังคมให้ความเคารพ เชื่อถือ และยึดมั่น

แนวปฏิบัติการมีทัศนคติต่อบ้านเมือง 
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น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ ศาสนายังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของมนุษย์อีก
ด้วย หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สอนให้คนประพฤติปฏิบัติดี ละเว้นการท า
ชั่ว ดังนั้น การที่เราปฏิบัติเป็นผู้มียึดมั่นศาสนาย่อมส่งผลดีต่อสังคมร่วมกัน การมีความยึดมั่นในศาสนาที่เรานับถือ 
ย่อมท าให้เราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และถ้าหากทุกคนในสังคมเป็นผู้ยึดมั่นใน
ศาสนา สังคมจะมีความสงบสุข น่าอยู่ เพราะทุกคนต่างปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี 

ข้าพเจ้า เป็นบุคคลหนึ่งที่ยึดมั่นในศาสนา ได้น าหลักธรรมค าสอนมาใช้ในการปฏิบัติตน 
จนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่  น าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต   การเป็นผู้ประพฤติดี ทาง
กาย วาจา ใจ และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
ให้การสงเคราะห์บ าเพ็ญทาน ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ด้อยโอกาส  เข้าร่วมศาสนพิธี หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัด
ขึ้นในวันส าคัญทางศาสนาอยู่เสมอ และชักชวนให้ผู้อ่ืนได้มีส่วนร่วมด้วย  ซึ่งถือว่า การปฏิบัติตน 
เป็นผู้มีความยึดมั่นในศาสนา ย่อมส่งผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์ความ 
เป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่เริ่มรวมชาติรวมแผ่นดิน จนถึงการพัฒนาเป็นประเทศในปัจจุบัน สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความเก่ียวพันกับประเทศและผูกพันกับประชาชนมาตลอดระยะเวลาจนถึง
ปัจจุบัน คนไทยมีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเพราะพระมหากษัตริย์ไทยทรงบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจ นานัปการเพ่ือให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระประมุขของชาติ เป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทย จึงนับว่าเป็นสถาบันหลักของความมั่นคงของชาติ   

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่ง ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของความ
มั่นคงแห่งชาติ  จะปกป้องทุกวิถีทางของบุคคลที่มุ่งท าลาย ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับว่า
บุคคลนั้นเป็นคนบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติด้วย  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ต้องสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ครูผู้สอน ได้ศึกษาความเป็นมา และความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านความมั่นคงแห่งชาติ 
การส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือสร้างตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สู่การพัฒนาผู้เรียน และเยาชนของชาติ ต่อไป 

4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน   ความเอ้ืออาทร เป็นคุณธรรมส าคัญ 
ที่คนในสังคมควรยึดถือและน ามาปฏิบัติต่อกัน เพราะจะช่วยให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนต่างมี
น้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกิดเป็นความรัก ความสามัคคี สังคมก็ย่อมเข้มแข็ง มีความปลอดภัยและน่า
อยู่ ทั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากการปฏิบัติของทุกคน  ได้แก่  ๑) เป็นคนมีน้ าใจ มักให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนอยู่เสมอ โดยการช่วยเหลือจะท าอย่างเต็มก าลังที่ตนเองสามารถช่วยได้ และไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆ ๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่กระท าสิ่งใดๆ ที่เป็นการ
ฉกฉวยผลประโยชน์ให้กับตนเอง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนได้  ๓) มีความปราณี  ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ มี
ไมตรีที่ดีต่อคนรอบข้างเสมอ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น แต่ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิ
เสรีภาพของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ๔)  ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น คิดและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา มองโลกในแง่ดี 
ไม่กระท าในสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่น 

ข้าพเจ้า เป็นบุคคลหนึ่ง  ที่เป็นผู้มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดังกล่าวข้างต้น และน าหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการมาใช้ในการปฏิบัติตน 
ครอบครัวและชุมชนของตน ได้แก่ ๑) ความขยัน ๒) ความประหยัด ๓) ความซื่อสัตย์ ๔) ความมีวินัย 
๕) ความสุภาพ ๖) ความสะอาด ๗) ความสามัคค ี๘) ความมีน้ าใจ ๙)  ความกตัญญู  เป็นต้น 
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จากความส าคัญของแนวปฏิบัติการมีทัศนคติต่อบ้านเมือง  ทั้ง 4 ประเด็น  ได้แก่  1) มีความรู้ความ
เข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง   2) ยึดมั่นในศาสนา  3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ  4) มีความเอ้ืออาทร
ต่อครอบครัวและชุมชนของตน   ทีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การที่ทุกคนในชาติจะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง นั้น
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สถาบันครอบครัวและชุมที่ตน
อาศัย สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ปกป้องรักษา สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  สถาบันครอบครัวและชุมที่ตนอาศัย ด้วยความรักสามัคคีถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่า ของการมี สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สถาบันครอบครัวและชุมที่ตนอาศัย
ได้อย่างภาคภูมิใจ 

๑.๒  แนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหา  
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ด้วยหลักคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ 

             ๑.๓  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
   เพ่ือเป็นผู้น าในการประพฤติดีประพฤติชอบเป็นแบบอย่างที่ดี ของคนที่มีทัศนคติที่ดี 
ต่อบ้านเมือง   

๒.  กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน  
     2.1   การออกแบบผลงานแนวปฏิบัติ  ใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นผู้มีทัศนคติ 

ที่ดีต่อบ้านเมือง  4 ประเด็น  ได้แก่ 1) มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง   2) ยึดมั่นในศาสนา   
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ  4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน    

    2.2 การด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ออกแบบ ใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  น าเสนอเป็นแนวปฏิบัติ 4 ประเด็น  ดังนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง    
แนวปฏิบัติ  
ปฏิบัติตนตาม มาตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์  12 ข้อ ดังนี้ 
(1) เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย   มีส่วนร่วมในการ 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
(2) ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ 
(3) พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มตาม 

ศักยภาพ   
(4) จัดท าแผนการนิเทศและน าสู่การปฏิบัติมีผลงานเชิงประจักษ์ 
(5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ   
(6) เลือกใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ของผู้รับการนิเทศจนผู้รับ 

การนิเทศมีนิสัยรักในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
(7) รายงานผลการนิเทศได้อย่างเป็นระบบ 
(8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(9) ร่วมพัฒนากับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
(10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
(11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ   
(12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
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2) ยึดมั่นในศาสนา  
แนวปฏิบัติ 
(๑) น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการด ารงชีวิต  ได้แก่ การสวดมนต์ไว้พระ 

ก่อนนอน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  และเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
(๒) เป็นผู้ประพฤติดี ทางกาย วาจา ใจ และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
(๓) เชิญชวนเพื่อนเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
(๔) บริจาคทรัพย์ส่วนตัวบ ารุงศาสนา เป็นต้น 

 

3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
แนวปฏิบัติ 
(1) แสดงความจงรักภักษ์ดีต่อพระมหากษัตริย์  ด้วยการเข้าร่วมพิธีส าคัญต่าง ๆ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต 
(3) น้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ให้เกิดผลดี 

ต่อผู้รับการนิเทศ 
4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน    

แนวปฏิบัติ 
(1) อุปการคุณ มารดา ด้วยการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการด าเนิน 

ชีวิตประจ าวัน  เช่น ด้านอาหาร  ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 
(2) นิเทศให้ความช่วยผู้รับการนิเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(3) น าหลักคุณธรรม 9 ประการมาใช้ในการปฏิบัติตน ครอบครัวและชุมชนของตน  

 

3. ความส าเร็จของการด าเนินงานน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
๓.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน   

จากการใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
1) ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง    โดยปฏิบัติตนตาม มาตรฐานวิชาชีพ  

ศึกษานิเทศก์  ส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างท่ีดี ดังนี้ 
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จากส านักงานจังหวัดหนองคาย  
- รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด  
2) ยึดมั่นในศาสนา จากการใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

- ได้รับยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละต่อ 
องค์กร จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

- ได้รับยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จากส านักงานจังหวัด 
หนองคาย 
  - ได้รับยกย่องเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยความวิริยะ อุสาหะ
และเสียสละ จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
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4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน   จากการใช้หลักการปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

- ได้รับยกย่องเป็นลูกกตัญญูดีเด่น 
- ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติการเข้าร่วมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสห 

วิทยาการของชุมชนคนต้นแบบ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2562 จ านวน 32 คน  
 3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  จากแนวปฏิบัติ การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน นักศึกษา  ด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการเป็น
แบบอย่างที่ดี ของข้าพเจ้า ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  จากการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง 
ของข้าพเจ้า ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดท าเป็นสื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติการด าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ เผยแพร่ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น ามาใช้เป็นสื่อในการอบรม
ศึกษานิเทศก์ใหม่ ก่อนบรรจุแต่งตั้ง  ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง เป็นต้น 

2. ประโยชน์ต่อตนเอง ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  เป็นเกียรติต่อวงตระกูล ต่อวงการ
วิชาชีพ และหน่วยงานต้นสังกัด 

3. ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ส่งผลให้เพ่ือนร่วมงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 
รับผิดชอบได้เทียบเคียงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ เป็นต้น 
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1. ความส าคัญของแนวปฏิบัติมีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 

 

1.1  ความเป็นมา สภาพปัญหา เหตุผล ความจ าเป็น  
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ข้าพเจ้าขอน าเสนอ ตามความหมายของการมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  

มีคุณธรรม  4 ประเด็น  ได้แก่  1) การแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ ชั่ว - ดี 2) การปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  และ  4) การช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหา เหตุผล
ความจ าเป็น  ของมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ดังนี้ 

1) การแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ ชั่ว - ดี   พระท่านสอนว่า “คนเราต้องรู้จักแยกแยะ ผิด ชอบ  
ชั่ว ด”ี เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นที่รักของทุกคน ไม่ก่อศัตรูไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนรวมถึงตัว
เราเอง  ผิด คือ การท าอะไรที่ผิดพลาดไปโดยไม่รู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์   ชอบ หรือ ถูก คือ การท าในสิ่งที่ชอบ
หรือถูกใจ ไม่สนใจว่าถูกหรือผิด ชั่ว คือ การกระท าที่รู้ว่าผิดหรือไม่ถูกต้องแต่ก็ยังท า รู้ว่าจะเกิดปัญหาแต่ก็ยังท า 
ดี คือ การกระท าสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคมหรือตามกฎหมาย ท าตามขนมธรรมเนียมประเพณีที่ส่ง
ทอดกันมารู้ว่าท าแล้วดีไม่มีปัญหา รู้ว่าถูกต้องจึงท า  ดังนั้น การรู้จักแยกแยะ ผิด ชอบ(ถูก) ชั่ว ดี ได้นั้น ต้องใช้
สติในการพิจารณาตามความเป็นจริงต้องไม่ประมาท และข้อมูลต้องถูกต้องชัดเจน ท าให้เราฉลาดในการเลือกท า
ในสิ่งที่ถูกที่ควร คือเลือกท าดี เลือกแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้มีนิสัยที่ดี เลือกคบคนดี  
ชีวิตก็จะเจริญทั้งความเป็นอยู่และหน้าที่การงาน เป็นต้น 

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่ง ที่มีการแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ ชั่ว - ดี โดยใช้หลักธรรมมงคลชีวิต 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างท่ีดี  

2) การปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม    ค าว่า ดีงาม หมายถึง ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  
ความสมเหตุสมผล และสามัญส านึก เป็นที่พอใจของคนส่วนใหญ่ในสังคม  

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่ง  ที่ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม   โดยน าหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 มาใช้ 
เป็นแบบอย่างการปฏิบัติงาน 
 3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  เป็นการเชื่อมโยงกับการแยกแยะผิด ชอบ ชั่ว ดี   ถ้ารู้จักแยกแยะผิด-ชอบ 
ชั่ว ดี ได้ การปฏิเสธที่ผิด สิ่งที่ชั่วได้   
 ข้าพเจ้า เป็นบุคคลหนึ่ง   ทีป่ฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  โดยยึดหลักธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน        
            4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  ความรู้ต้องคู่คุณธรรม "ในหลวง ร.9" รับสั่งให้สร้างคนดีแก่
บ้านเมือง พระราชทานทรัพย์สร้าง "โรงเรียนคุณธรรม" "องคมนตรี"("ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม") แนะพ่อแม่เลี้ยงลูก
ให้เก่ง แต่อย่าโกง   
  ข้าพเจ้า เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ด้วยการส่งเสริมสนับ
สนับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติมีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
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จากความส าคัญของแนวปฏิบัติมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ทั้ง 4 ประเด็น  ได้แก่  1) การแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ ชั่ว - ดี   

2) การปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  และ  4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง   
ทีก่ล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี สร้างประโยชน์
เพ่ือส่วนรวมไม่ข้องแวะในสิ่งที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ถือว่าคน ๆ นั้น มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
มีคุณธรรม  ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

1.๒  แนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหา  
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ด้วยการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
             1.๓  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
   เพ่ือเป็นผู้น าในการประพฤติดีประพฤติชอบเป็นแบบอย่างที่ดี ของคนที่มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม   
๒.  กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน  

     2.1   การออกแบบผลงานแนวปฏิบัติ  ใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม  4 ประเด็น  ได้แก่ 1) การแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ ชั่ว - ดี  2) การปฏิบัติสิ่งที่ชอบ  
สิ่งที่ดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  และ  4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง       

    2.2 การด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ออกแบบ ใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
เป็นผู้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  น าเสนอเป็นแนวปฏิบัติ 4 ประเด็น  ดังนี้ 

1) การแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ ชั่ว - ดี   
แนวปฏิบัติ 

       น าหลักธรรมมงคลชีวิตมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(1) มงคล 6 การตั้งตนชอบ ด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริต 

อยู่ในสัมมาอาชีพมีแผนการที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นด้วยความไม่ประมาทมีการเตรียมพร้อมและมีความอดทนไม่
ละทิ้งกลางคัน 

(2) มงคล 9 มีวินัยที่ดี  
(3) หลักมงคล 14 ท างานไม่ให้คั่งค้าง  มีความพอใจในงานที่ท า พากเพียรในงานที่ท า  

เอาใจใส่งานที่ท า คิดพิจารณาทบทวนงานนั้นๆ 
(4) มงคล 18 ท างานที่ไม่มีโทษ 

                   2) การปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
แนวปฏิบัติ  

น าหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 มาใช้เป็นแบบอย่างการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(1) นิเทศให้ความช่วยเหลือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความรู้ความสามารถ 

ทีม่ีอยู่ บริจาคทรัพย์ส่วนตัวในการพัฒนางานและมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนในวันเกิด อุทิตตนให้กับงานที่
รับผิดชอบส าเร็จทุกงาน เป็นต้น 

(2) ใช้ทักษะการสื่อสารสร้างแรงบันดาล ชี้แจงแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุมีผล  
มีหลักฐานอ้างอิง ให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

(3) ท าคุณประโยชน์ให้กับวงการทางการศึกษา ด้วยเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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(4) พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการนิเทศท่ีเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

 

        3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว   
แนวปฏิบัติ 

                   น าหลักธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการมาใช้ในการปฏิบัติงาน    ดังนี้ 
๑) มีความตั้งใจเพียรพยายาม ท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๒) ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย 
๓) มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่  
๔) มีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม 
๕) มีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
๖) รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ 
๗) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๘) มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา 
๙) อุปการคุณของผู้มีพระคุณ  

4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง       
แนวปฏิบัติ 
ใช้หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม น้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ดังนี้ 

(1) การท างานที่ระเบิดจากข้างใน มีความตระหนักมุ่งมั่นตั้งใจ ส่งผลให้งานที่ท าส าเร็จทุกอย่าง 
(2) การท างานต้องท าท้ังระบบ ท างานเป็นทีม 

 

3. ความส าเร็จของการด าเนินงานน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
๓.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน   

จากการใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   
มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

1) การแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ ชั่ว - ดี   น าหลักธรรมมงคลชีวิตมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ส่งผลให้ ได้รับยกย่องเป็นศึกษานิเทศก์ดีเด่น ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการสอน จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) การปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม น าหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 มาใช้เป็นแบบอย่างการ 
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้  ได้รับยกย่องเป็นศึกษานิเทศก์แห่งความดี สาขาผู้มีอุดมการณ์ มีผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การนิเทศที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3) การปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  น าหลักธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการมาใช้ในการปฏิบัติงาน   
ส่งผลให้ ได้รับยกย่องเป็นศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  โดยยึดหลักการท างานที่ระเบิดจากข้างใน 
น้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งผลให้ได้รับยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
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ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละต่อองค์กร จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  ได้รับยกย่องเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยความวิริยะ อุสาหะและเสียสละ 
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
 3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  จากแนวปฏิบัติ การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน นักศึกษา  ด้านการมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  เป็น
แบบอย่างที่ดี ของข้าพเจ้า ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1) ประโยชน์ต่อหน่วย  จากการปฏิบัติตนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   
ที่เป็นแบบอย่าง ส่งผลให้หน่วยงานมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับบริบทสถานศึกษา 

2) ประโยชน์ต่อตนเอง ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  เป็นเกียรติต่อวงตระกูล ต่อวงการ
วิชาชีพ และหน่วยงานต้นสังกัด 

3) ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ส่งผลให้เพ่ือนร่วมงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 
รับผิดชอบได้เทียบเคียงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ เป็นต้น 
 

 
 
 
 

1. ความส าคัญของแนวปฏิบัติด้านมีงานท า มีอาชีพ 
 

1.1  ความเป็นมา สภาพปัญหา เหตุผล ความจ าเป็น  
             แนวปฏิบัติด้าน มีงานท า มีอาชีพ  ข้าพเจ้าขอน าเสนอ ตามความหมายของการมีงานท า มีอาชีพ 

3 ประเด็น  ได้แก่  1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรอืการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และ
เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 2) การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียน ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยง
ตนเอง และครอบครัว  เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหา เหตุผลความจ าเป็น  ของแนวปฏิบัติการมีงานท า มีอาชีพ ดังนี้ 

1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และ 
เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  ในสภาพปัจจุบันปัญหาที่พบผู้เรียนยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้น าความรู้ 
และทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ไปใช้ในการท างาน การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่ง ทีน่ ามีบทบาทในการส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี 
สอนให้ผู้เรียนสามารถ น าความรู้ทักษะ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา ในสถานการณ์จริงได้ 

2) การฝึกฝนอมรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานเป็น 
และมีงานท าในที่สุด  การจัดการเรียนการสอนในยุกต์ปัจจุบันจะต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์การจริง 
ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด าชีวิต 
  ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่ง ที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูได้ปรับหลักสูตรหน่วยฐานสมรรถนะ 
น าสู่การปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 

แนวปฏิบัติด้านมีงานท า มีอาชีพ 
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3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว   
ส่งเสริมให้การจัดหลักสูตรหน่วยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในรายวิชาเพ่ิมเติม แบบ Shopping Coursesส าหรับ
กลุ่มนักเรียนทั่วไปที่จะได้ค้นพบตัวเองด้านอาชีพที่เหมาะกับตัวเองและวางเส้นทางการเรียนสู่อาชีพ 

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่ง ที่มีบทบาทช่วยให้สถานศึกษาปรับหลักสูตรหน่วยสมรรถนะอาชีพ 
ระยะสั้น ให้ผู้เรียนได้ค้นพบตัวเองสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา 
 

จากความส าคัญของแนวปฏิบัติด้าน มีงานท า มีอาชีพ ทั้ง 3 ประเด็น  ได้แก่  1) การเลี้ยงดูลูกหลานใน
ครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 2) การ
ฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 3) ต้อง
สนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน มีทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ ทักษะต่าง 
ๆ มาประยุคใช้ในการด ารงชีวิตได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้น าพระบรมราโชบายด้านมีงานท า มีอาชีพ 
สู่สถานศึกษาโดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ และครูแนะแนว ในการประเมิน
บุคลิกด้านอาชีพผู้เรียน ให้ครูจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน ให้มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ เป็นต้น 

1.๒  แนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหา  
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ด้วยจัดท าเอกสารการนิเทศการปรับหลักสูตรหน่วย

สมรรถนะอาชีพ  และเอกสารการนิเทศครูผู้สอนแนะแนวในการจัดประเมินบุคลิกผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการประเมินบุคลิกด้านอาชีพ เป็นต้น 
             1.๓  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
   เพ่ือเป็นผู้น าในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนสู่การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน ด้านการเรียนรู้ และอาชีพ 
 ๒.  กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน  

     2.1   การออกแบบผลงานแนวปฏิบัติ  ด้านมีงานท า มีอาชีพ ดังนี้ 
1) พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดท าหน่วยฐานสมรรถนะ 

อาชีพระยะสั้น  
2) พัฒนาครูแนะแนวจัดท า Career Path ผู้เรียน 
3) นิเทศการสอนด้วยกระบวนการ PLC 
4) คัดเลือก นวัตกรรมที่เป็น Best Practice การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาชีพ 

2.2 การด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ออกแบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ 5 E  
และการศึกษาชั้นเรียน ที่พัฒนาขึ้นเป็นวิธีการนิเทศที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของข้าพเจ้า ดังนี้ 

1) เสนอตัวอย่าง (Example)  โดยให้ผู้รับการนิเทศศึกษาตัวอย่างหลักสูตรหน่วย 
สมรรถนะด้านอาชีพอาชีพระยะสั้น  

2) สร้างความเข้าใจ (Explain)  โดยให้ผู้รับการนิเทศศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
หลักสูตรหน่วยสมรรถนะด้านอาชีพอาชีพระยะสั้น น าหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ของตนเอง
มาศึกษาเทียบเคียงกับตัวอย่าง  
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3) ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) ผู้รับการนิเทศน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
ตัวอย่างและเอกสารเสริมความรู้ ในกิจกรรมสร้างความเข้าใจ มาฝึกปฏิบัติ โดยข้าพเจ้าคอยชี้แนะจนผู้รับการ
นิเทศสามารถท าได้ส าเร็จ 
                         4) เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit) ผู้รับการนิเทศน าผลงานการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   
                  5) ปรับปรุงมุ่งสู่ความส าเร็จ (Examine and Execute)  ผู้รับการนิเทศปรับปรุงผลงาน
ตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

3. ความส าเร็จของการด าเนินงานน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
๓.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน   

จากการน าพระบรมราโชบาย ด้านมงีานท า มีอาชีพ โดยใช้กระบวนการนิเทศ 
แบบ 5 E และการศึกษาชั้นเรียน ทีเ่ป็นเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศของข้าพเจ้า มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
   1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ที่ได้รับการพัฒนา สามารถพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
สมรรถนะด้านอาชีพ จ านวน 56 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละร้อย 
   2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้หน่วย
สมรรถนะด้านอาชีพ  
   3) สพม. 21 มีเอกสารการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรหน่วยสมรรถนะด้านอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านมีงานท า มีอาชีพ 
 

 3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  จากแนวปฏิบัติ การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านมีงานท า มีอาชีพ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าพเจ้า ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1) ประโยชน์ต่อหน่วย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  มีเอกสารการนิเทศการพัฒนาหน่วย 

สมรรถนะด้านอาชีพ ทีน่้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในด้านมีงานท า มีอาชีพ ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมรชีสมรรถนะด้านอาชีพ 

2) ประโยชน์ต่อตนเอง ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศึกษานิเทศก์ผู้มีวิธี 
ปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา และได้รับยกย่องเป็นศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ด้านการนิเทศกลุ่มสาระการเรียน
การงานอาชีพ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3) ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ส่งผลให้เพ่ือนร่วมงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 
รับผิดชอบได้เทียบเคียงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ เป็นต้น 
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1. ความส าคัญของแนวปฏิบัติด้านเป็นพลเมืองดี 

1.1 ความเป็นมา สภาพปัญหา เหตุผล ความจ าเป็น  
       แนวปฏิบัติเป็นพลเมือง ข้าพเจ้าขอน าเสนอ ตามความหมายของการแนวปฏิบัติ   

3 ประเด็น  ได้แก่  ๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน   2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการ  ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ เป็นพลเมืองดี    ๓) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไร                                                                                                                                                                                                        
ที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้กต็้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย 
ความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร  เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหา เหตุผลความจ าเป็น  ของแนวปฏิบัติการเป็นพลเมืองดี 
เช่น 

การเป็นพลเมืองดี      พลเมืองดี  คือผู้ที่ท าประโยชน์ให้แก่ครอบครัว  โรงเรียน   
ประเทศชาติ  และสังคมโลกเสมอ  ประเทศใดก็ตามที่มีพลเมืองดีเป็นจ านวนมาก  ประเทศนั้นก็จะมีแต่ความสงบ
สุขและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม 
ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องท างาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่
สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะท าและสั่งสอนศิษย์ให้ท าได้ หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ข้อ
นี้ก็จะท าให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง ที่ส าคัญประการ
หนึ่งคือ การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว และเลือกรับเลือกท าแต่ทางที่ถูกท่ีดี เด็กไทยควรรู้จักใช้
วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ. อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมน ามาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมรา
โชบายที่ว่า เห็นอะไรที่ควรท าเพ่ือบ้านเมืองก็ต้องท า คนไทยเห็นอะไรที่ควรท าเพ่ือบ้านเมืองก็ต้องลงมือท า ไม่
ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่” 

ข้าพเจ้า เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของการเป็นพลเมืองดี   เช่น เคารพกฎหมายเคารพสิทธิและ 
เสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อ ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลก มีเหตุผล  ใจกว้าง  และรับฟังความคิดเห็นของคนบุคคลอื่นเสมอ  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก  หรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่  เช่น  การแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานที่ต้อง
ด าเนินการต่อไป กับมาตรฐานป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยฝึก
ให้สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยใช้ VDO On-demand Conference ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ อีทั้งยังใช้เป็นการผลิตสื่อการนิเทศ ครูใช้ผลิตสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ได้ 

1.๒  แนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหา  
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยหลักการระเบิดจากข้างใน ตามหลักทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
             1.๓  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
   เพ่ือเป็นผู้น าในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สู่การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นพลเมืองดี 
 

แนวปฏิบัติเป็นพลเมืองดี 
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๒.  กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน  
     2.1   การออกแบบผลงานแนวปฏิบัติ  ด้านเป็นพลเมืองดี   ดังนี้ 

1) การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
   2) การนิเทศชี้แนะโครงการคุณธรรมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
   3) การนิเทศชี้แนะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

2.2 การด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ออกแบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ 5 E  
ที่พัฒนาขึ้นเป็นวิธีการนิเทศที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของข้าพเจ้า ดังนี้ 

1) เสนอตัวอย่าง (Example)   
2) สร้างความเข้าใจ (Explain  
3) ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) 
4) เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)  

                     5) ปรับปรุงมุ่งสู่ความส าเร็จ (Examine and Execute)   
3. ความส าเร็จของการด าเนินงานน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

๓.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน   
จากการน าพระบรมราโชบาย ด้านเป็นพลเมืองดีโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วย 

หลักการระเบิดจากข้างใน ตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 มาใช้ในการปฏิบัติงาน และใช้กระบวนการนิเทศ แบบ 5 E และการศึกษา
ชั้นเรียน ทีเ่ป็นเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศของข้าพเจ้า มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
   1) ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษานักเรียน ที่ได้รับการชี้แนะ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในการประกวดแข่งขันโครงการโรงเรียนสุจริต  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
“แซนด์วิซสร้างการดีสาขาโรงเรียน เป็นต้น 
   2) การขับเคลื่อนโครงการองค์คุณธรรมต้นแบบ ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีอัตลักษณ์ขององค์กรคุณธรรมต้นแบบได้ในระดับหนึ่ง 
 

      3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  จากแนวปฏิบัติ การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านมีงานท า มีอาชีพ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าพเจ้า ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1) ประโยชน์ต่อหน่วย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ได้รับยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม 

ต้นแบบ ที่มีอัตลักษณ์ ของความสามัคคี มีวินัย เต็มใจให้บริการ  ที่เป็นมาตรฐานในการขับเคลื่อนองค์กาต่อไป 
2) ประโยชน์ต่อตนเอง ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศึกษานิเทศก์ผู้มีวิธี 

ปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา และได้รับยกย่องเป็นศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ด้านการนิเทศกลุ่มสาระการเรียน
การงานอาชีพ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

3) ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ส่งผลให้เพ่ือนร่วมงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 
รับผิดชอบได้เทียบเคียงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ เป็นต้น 
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ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

                                        ลงชื่อ                                         ผู้เสนอ                                                                            
           (นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร) 

                                         ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                         วันที่ 25 /มีนาคม /2563 

 
 
 

                                        ลงชื่อ..................... ..................................ผู้รับรอง 
          (……..…………………………………………..) 

                                         ต าแหน่ง……………………………………………. 
                                         วันที่ …......./............................./............ 
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ส่วนที่ ๓  หลักฐานประกอบภาคผนวก (ไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ A ๔) 
หลักฐานอ้างอิงความส าเร็จของการด าเนินงานน้อมน าพระบรมราโชบาย 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
2. ด้านมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
3. ด้านมีงานท า มีอาชีพ 
4. ด้านเป็นพลเมืองดี 
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ผลส าเร็จแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง 
 

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จากส านักงานจังหวัดหนองคาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
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รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผูป้ฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด  
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ผลส าเร็จแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
              รางวัลผลการปฏบิัติงานองค์กรคุณธรรม     
                        ได้รับยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละต่อองค์กร  
 

 

 

 

 

 

               ผู้ท าคุณประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยความวิริยะ อุสาหะและเสียสละ  
                 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

2.ด้านมีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
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                                ผลงานการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

ได้รับยกย่องเป็นศึกษานิเทศก์ผู้มีผลงานดีเด่น  
ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารจัดการศึกษาศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
          ได้รับยกย่องศึกษานิเทศก์ผู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
         ระดับ ภูมิภาค 
 

เอกสารการนิเทศโครงการ Coaching โรงเรียน
ในสังกัด สพม. 21 

รายงานกรนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
กระบวนการ PLC โรงเรียนในโครงการ Coaching 

3.ด้านมีงานท า มีอาชีพ 
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                         ผลงานที่เป็นแบบอย่าง 
 
 
 
 

                 

 

 
 
 
 
 

ออกแบบการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 

http://gg.gg/Ativestudy63 

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 

 

http://gg.gg/integrationstra63 

หนว่ยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัยทุศาสตร์ชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                              รางวัลผลการปฏิบัติงานองค์กรคุณธรรม     
 

 
 

4. ด้านเป็นพลเมืองดี 

http://gg.gg/Ativestudy63
http://gg.gg/integrationstra63


22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จากส านักงานจังหวัดหนองคาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การประกวดโครงการ
โรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี “แซนวด์วิชสร้างการดีสาขาโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  
 




