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ส่วนที่ 3
แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย
……………………………..
1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1การดาเนินการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) ประชุมรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ประธำนศูนย์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ
จุดเน้น ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑
๒) วิเครำะห์คะแนนที่ได้จำกกำรทดสอบหำจุดเด่น จุดด้อย
๓) วิเครำะห์แยกแยะผลกำรทดสอบรำยสำระกำรเรียนรู้
๔) จัดกิจกรรม/โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เน้นกำรค้นหำและพัฒนำนักเรียนที่
มีภำวะเสี่ยงต่อควำมล้มเหลวทำงกำรเรียน
๕) ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรชมรม/คณะกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขต
พื้นที่เพื่อระดมควำมคิด ร่วมกันวิเครำะห์หำสำเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์รำยมำตรฐำนต่ำแต่ละสำระเพื่อหำ
แนวทำงแก้ไขพัฒนำ
๖) ประชุมผู้บริหำรโรงเรียน/ประธำนศูนย์ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ
๗)ประชุมครูระดับศูนย์ โดย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ประจำศูนย์ และ
ศึกษำนิเทศก์
๘) จัดหำแหล่งเรียนรู้ ประสำนวิทยำกร นิเทศ ติดตำม อย่ำงต่อเนื่อง
๙) ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรนำนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังมำกยิ่งขึ้น
๑๐) กำรดำเนินงำนกิจกรรม โครงกำรในกำรพัฒนำครู นักเรียน ให้นำผลกำรทดสอบ NT
และ O-NET ไปวิเครำะห์รำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แล้วขยำยผลสู่เครือข่ำยศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับชั้น ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑๑) นิเทศ กำกับติดตำม อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งระบบออนไลน์และโดยตรงที่ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและโรงเรียน
๑๒) นำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติเมื่อ
สิ้นปีกำรศึกษำ
1.2 การดาเนินการในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑)ประชุมครูทั้งหมดภำยในศูนย์ นำเอำคะแนนที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ภำพรวม
รำยศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและรำยโรงเรียน รำยกลุ่มสำระ และ มำตรฐำนกำรเรียนรู้
เพื่อชี้แจงจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนำ เพื่อนำไปปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ
ต่อไป
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๒) คณะกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ/ชมรมทำงวิชำกำรระดับศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำร่วมกันวิเครำะห์ผลกำรสอบรำยศูนย์และโรงเรียน
๓) ครูวิชำกำรแต่ละโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ/ชมรมทำง
วิชำกำร หำแนวทำง วำงแผนปรับปรุงพัฒนำร่วมกัน
๔) ดำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง ตำมแผนงำนที่ได้ร่วมกันกำหนด ศึกษำนิเทศก์
ประสำนวิทยำกร หรือ ใช้ครูวิชำกำรจำกโรงเรียนที่ประสพควำมสำเร็จ
๕) โรงเรียนดำเนินกำรพัฒนำนักเรียน วิจัย ระดับชั้นเรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียน นิเทศภำยใน
เข้มแข็ง ต่อเนื่อง
๖) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ร่วมกับศึกษำนิเทศก์ ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ คณะกรรมกำรยกนระดับคุณภำพกำรศึกษำ ที่ปรึกษำชมรมทำงวิชำกำร นิเทศ กำกับติดตำม
อย่ำงใกล้ชิด และต่อเนื่อง
๗) นำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติระดับ
ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
1.3 การดาเนินการในระดับโรงเรียน
๑) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเรียนร่วมกับครูวิชำกำร ครูผู้สอน วิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย
และจุดที่ควรพัฒนำ จำกผลกำรทดสอบระดับชำติ เพื่อร่วมกันค้นหำนักเรียนที่มีภำวะเสี่ยง
ต่อควำมล้มเหลวทำงกำรเรียน
๒) นำผลกำรทดสอบระดับชำติไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน
๓) นิเทศกำกับติดตำมภำยในโรงเรียน อย่ำงใกล้ชิด ต่อเนื่อง
๔) นำผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียนไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำมอบรำงวัลครูผู้สอนและ
นักเรียน
1.4 การดาเนินการในระดับห้องเรียน
๑) วิเครำะห์ผลกำรทดสอบนักเรียนรำยบุคคล รำยสำระ รำยมำตรฐำน เพื่อค้นหำนักเรียนที่มี
ภำวะเสี่ยงต่อควำมล้มเหลวทำงกำรเรียน
๒) จัดหำสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนำจุดด้อย และส่งเสริมจุดเด่น เช่น กำรใช้
DLTV DLIT คลังข้อสอบมำตรฐำน ข้อสอบมำตรฐำนที่ใช้ในกำรทดสอบระดับชำติปีที่ผ่ำนมำ ฯลฯ
๓) ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียนให้
สอดคล้องกับมำตรฐำน/ตัวชี้วัดกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
๔) บูรณำกำรกำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียนโดยใช้แบบทดสอบ NT , O-NET หรือ
สร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงข้อสอบในปีต่อไป
๕) ใช้กำรวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
๖) จัดบรรยำกำศ น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน ส่งเสริมวินัยเชิงบวกในห้องเรียน
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๗) ครูผู้สอน และนักเรียน ศึกษำเพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ UTQ Online สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ ฯลฯ
๘) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กับคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ชมรม ครูวิชำกำร โรงเรียนภำยในศูนย์ นอกศูนย์ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และอื่นๆ
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2. การจัดการศึกษาปฐมวัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 จึงกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ดังนี้
๑. ด้ำนสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในห้องเรียน และบริเวณภำยนอกห้องเรียน ต้องน่ำดู น่ำ
อยู่ สะอำด ร่มรื่นและสวยงำม
๒. ด้ำนผู้เรียน
๓. ด้ำนคุณภำพของครูผู้สอน
๔. ด้ำนคุณภำพของระบบสนับสนุน
๑ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน และบริเวณภายนอกห้องเรียน ต้องน่าดู
น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม
ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การจัดสภาพแวดล้อมและบริเวณภายในห้องเรียน
หมำยถึง สภำพภำยในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบห้องเรียน มีลักษณะ ดังนี้
1. ห้องเรียนสะอำดไม่มีเศษขยะ เศษฝุ่นดิน หรือเศษวัสดุอื่นๆ ทั้งตำมระเบียง พื้นห้อง
ประตู หน้ำต่ำง หรือในซอกมุมต่ำงๆ บนเพดำนหรือมุมไม่มีหยำกไย่
2.มีแสงสว่ำงเพียงพอและกำรถ่ำยเทอำกำศได้ดี ไม่มีเสียง และ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
รบกวน
3. สีสันบนผนังใช้สีอ่อน เฟอร์นิเจอร์ในห้องมีสีสันสดใสสบำยตำ
4.มีกำรจัดบอร์ด และป้ำยต่ำงๆได้อย่ำงเป็นระเบียบ มีกำรตกแต่งห้องเรียนได้เรียบร้อย
สวยงำม ไม่ใช้กระดำษหรืวัสดุที่เป็นสีสะท้อนแสง
5.บริเวณภำยนอกห้องเรียน หน้ำระเบียง บริเวณโดยรอบห้องเรียน มีกำรตกแต่งด้วยไม้ดอกหรือ
ไม้ประดับหรืออื่นๆ ได้เหมำะสมตำมบริบทของห้องเรียน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
1.1กำรจัดสภำพแวดล้อมบริเวณ
ภำยในห้องเรียน

วิธีเก็บข้อมูล
สังเกต

แหล่งข้อมูล
สภำพทั้งภำยในและบริเวณโดยรอบ
ห้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อุปกรณ์ภายในห้องเรียน
หมำยถึง จัดให้มีช่องเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กแต่ละคน มีตู้ขนำดเหมำะสมสำหรับเก็บวัสดุที่ครูต้อง
ใช้ มีชั้นสำหรับวำงอุปกรณ์และของเล่น ที่แข็งแรง จัดวำง/ตั้งไว้ ในตำแหน่งที่ปลอดภัย มีโต๊ะสำหรับทำ
กิจกรรมที่มีน้ำหนักเบำ สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
1.2 กำรจัดอุปกรณ์ภำยในห้องเรียน
โดยรอบอำคำรเรียน

วิธีเก็บข้อมูล
สังเกต

แหล่งข้อมูล
อุปกรณ์ภำยในห้องเรียน ตำแหน่งกำร
จัดวำง ควำมปลอดภัย ลักษณะ
ประโยชน์ใช้สอย

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดมุมการจัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน
หมำยถึง กำรจัดมุมเสริมทักษะและกำรพัฒนำกำรเด็กหรือมุมประสบกำรณ์ เป็นสถำนที่จัดไว้ใน
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เล่น สื่อและเครื่องเล่นประเภทต่ำงๆ โดยมุมเสริมทักษะและกำรพัฒนำกำรเด็ก (มุม
ประสบกำรณ์) จะมีสื่อและเครื่องเล่นจัดไว้ให้เด็กได้เล่น ซึ่งแต่ละมุมประสบกำรณ์จะมีลักษณะแตกต่ำงกัน
วิธีเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
1.3 กำรจัดมุมประสบกำรณ์ภำยใน
ห้องเรียน

วิธีเก็บข้อมูล
สังเกต และ
สัมภำษณ์ครู/
นักเรียน

แหล่งข้อมูล
กำรจัดมุมเสริมประสบกำรณ์ในชั้นเรียน
เหตุผลของครูในกำรจัดมุมสอดคล้องกับ
พัฒนำกำรทำงมองและพัฒนำกำรด้ำน
อื่นๆของเด็ก

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การจัดระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม
หมำยถึง กำรจัดระบบสำธำรณูปโภค ดังนี้
1. สถำนที่ในกำรรับประทำนอำหำรสะอำด มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีแมลงวันตอมและไม่มีสัตว์เลี้ยง
เข้ำมำในบริเวณที่รับประทำนอำหำร
2. มีกำรจัดน้ำดื่มที่สะอำดและเพียงพอ เด็กดื่มได้สะดวก ภำชนะที่ใช้ดื่มมีควำมสะอำดและเป็น
ส่วนตัว
3. มีห้องส้วมพียงพอ โดยมีขนำดเหมะสมกับวัยและตำแหน่งที่ตั้งเป็นสัดส่วนแยกจำกเด็ก
นักเรียนชั้นอื่นๆ พร้อมกับดูแลให้สะอำดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
4. มีอุปกรณ์และสถำนที่ที่สะอำดเหมำะสมในกำรทำควำมสะอำดร่ำงกำย เช่น อ่ำงล้ำงมือ อ่ำง
ล้ำงหน้ำ ที่แปรงฟัน
5. มีถังขยะให้เพียงพอกับกำรใช้งำน จัดวำงไว้ในที่เหมำะสมนอกห้องเรียน และมีกำรดูแลรักษำ
ให้สะอำดอยู่เสมอ
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
1.4 กำรจัดระบบสำธำรณูปโภคที่
เหมำะสม

วิธีเก็บข้อมูล
สังเกต

แหล่งข้อมูล
บริเวณโรงอำหำร น้ำดื่ม โต๊ะ
รับประทำนอำหำร อ่ำงล้ำงหน้ำ ล้ำงมือ
ที่แปรงฟัน ถังขยะ

ตัวชี้วัดที่ 1.5 อุปกรณ์กลางแจ้ง
หมำยถึง อุปกรณ์ เครื่องเล่นต่ำงๆที่จัดไว้ให้นักเรียนเล่นกลำงแจ้งโดยไม่ปะปนกับเด็กนักเรียนชั้น
อื่นๆ ได้แก่ บ่อทรำยพูนเหนือระดับดินเล็กน้อย บ้ำนเด็กเล่นที่ไม่ประณีตหรือเสร็จสมบูรณ์จนเกินไป มี
ชิงช้ำ ไม้ลื่น รำวสำหรับห้อยโหน ตำข่ำยปีนป่ำยและ มีลังไม้สำหรับใส่อุปกรณ์กลำงแจ้งอื่นๆ เช่น อิฐ พลั่ว
ถังน้ำ เครื่องมือทำสวน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมีควำมแข็งแรง ปลอดภัย และเหมำะสมกับจำนวน
เด็ก
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
1.5 กำรจัดอุปกรณ์กลำงแจ้ง

วิธีเก็บข้อมูล
สังเกต

แหล่งข้อมูล
บริเวณ สนำมเด็กเล่น อุปกรณ์กำรเล่น
กลำงแจ้งต่ำงๆ

ตัวชี้วัดที่ 1.6 การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารเรียน
หมำยถึง กำรจัดอำคำรสถำนที่และบริเวณโดยรอบอำคำรเรียนให้ปลอดภัย สะอำด เป็นระเบียบ
สวยงำม สร้ำงบรรยำกำศให้ปลอดโปร่งสบำยใจ จัดบริเวณสำหรับเด็กเล่นที่หลำกหลำยทั้งในร่ม และ
กลำงแจ้ง มีพื้นผิวที่แตกต่ำงกัน เช่น ดิน หญ้ำปูน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและกำรดูแลรักษำ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
1.6 กำรจัดสภำพแวดล้อมบริเวณ

วิธีเก็บข้อมูล
สังเกต

แหล่งข้อมูล
บริเวณโดยรอบอำคำรเรียน และบริเวณ
ที่จัดไว้ให้เด็กเล่นโดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย ควำมสะอำด ร่มรื่น

๒. ด้านผู้เรียน
ประกอบด้วยมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสาหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยกำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 12 มำตรฐำน
๑ . พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ
มำตรฐำนที่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
หมำยถึง เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข และมีสุขนิสัยที่ดี
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
๑.๑ น้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ ของ
กรมอนำมัย

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ชั่งนำหนัก
ผู้ประเมินดำเนินกำรชั่งน้ำหนักวัด
วัดส่วนสูง/ตรวจแบบ ส่วนสูง และตรวจสอบกำรบันทึก
บันทึก
ของครู
๑.๒ .มีสุขภำพอนำมัยและสุขนิสัยที่ดี สังเกต/ตรวจควำมสะอำด
ตรวจแบบบันทึก

๑.๓ รักษำควำมปลอดภัยของตัวเอง
และผู้อื่น

สังเกต/แบบยันทึก
พฤติกรรม

เด็กนักเรียน/บันทึกของครู

มำตรฐำนที่ ๒ กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กัน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
๒.๑ เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
สังเกตประเมินพัฒนำกำร
คล่องแคล่วประสำนสัมพันธ์และทรงตัว
ได้
๒.๒ ใช้มือตำประสำนสัมพันธ์กัน
สังเกต/ตรวจควำมสะอำด
ตรวจแบบบันทึก

แหล่งข้อมูล
แบบประเมินพัฒนำกำร และ
ตรวจสอบกำรบันทึกของครู
แบบประเมินพัฒนำกำร และ
ตรวจสอบกำรบันทึกของครู

๒ . พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มำตรฐำนที่ ๓ มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๓.๑ แสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำง
สังเกตประเมินพัฒนำกำร ตรวจสอบกำรบันทึกของครู
เหมำะสม
๓.๒ มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น สังเกต/ตรวจแบบบันทึก แบบประเมินพัฒนำกำร และ
ตรวจสอบกำรบันทึกของครู
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มำตรฐำนที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะดนตรี และกำรเคลื่อนไหว
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
๔.๑ สนใจ มีควำมสุขและแสดงออก
ผ่ำนงำนศิลปะ ดนตรี และกำร
เคลื่อนไหว

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน

มำตรฐำนที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต
๕.๒ มีควำมเมตตำ กรุณำ และมีน้ำ
และช่วยเหลือแบ่งปัน
๕.๓ เห็นอกเห็นผู้อื่น
๕.๔ มีควำมรับผิดชอบ

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม
เด็กนักเรียน
สังเกตประเมินพัฒนำกำร ตรวจสอบกำรบันทึกของครู
สังเกตประเมินพัฒนำกำร
สังเกตประเมินพัฒนำกำร

ตรวจสอบกำรบันทึกของครู
ตรวจสอบกำรบันทึกของครู

๓ . พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มำตรฐำนที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในกำรในกำร
สังเกตประเมิน ตรวจสอบกำรบันทึกของครู
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
พัฒนำกำร
๖.๒ มีวินัยในตนเอง
สังเกตประเมิน ตรวจสอบกำรบันทึกของครู
พัฒนำกำร
๖.๓ ประหยัดและพอเพียง
สังเกตประเมิน ตรวจสอบกำรบันทึกของครู
พัฒนำกำร
มำตรฐำนที่ ๗ รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
๗.๑ ดูแลรักษำธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
๗.๒ มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน
สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน
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มำตรฐำนที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
๘.๑ ยอมรับควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
๘.๓ ปฏิบัติตนเป็นเบื้องต้นในกำรเป็น
สมำชิกที่ดีของสังคม

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน

๔ . พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มำตรฐำนที่ ๙ ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๙.๑ สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้
สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน
ผู้อื่นเข้ำใจ
๙.๒ อ่ำน เขียนภำพและสัญลักษณ์ได้
มำตรฐำนที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑๐.๑ มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบ
สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน
ยอด
๑๐.๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิง
เหตุผล
๑๐.๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิด
แก้ปัญหำและตัดสินใจ
มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑๑.๑ ทำงำนศิลปะตำมจินตนำกำร
สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน
และควำมคิดสร้ำงสรรค์
๑๑.๒ แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวตำม
จินตนำกำรได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
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มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรแสดงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
๑๒.๒ มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำ
ควำมรู้

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียน

๓. คุณภาพของครูผู้สอน
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
หมำยถึง ครูมีพฤติกรรมและกำรปฏิบัติ ดังนี้
1.ครูแสดงควำมรู้สึกที่ดี สอบถำมและรับฟังควำมคิดเห็น ชื่นชมและแสดงควำมเป็นมิตรกับเด็ก
และผู้ปกครอง
2.ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเด็กและผู้ปกครอง
3.สนับสนุนให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
4. ให้คำแนะนำและบริกำรผู้ปกครองในกำรส่งเสริมพัฒนำเด็กด้วยน้ำใจไมตรี
5.ให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำพัฒนำกำรเด็กกับผู้ปกครองอย่ำงเสมอภำค
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
3.1 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
-สัมภำษณ์ครู
ครูผู้สอน/ครูคนอื่นๆ
-ตรวจสอบหลักฐำน หลักฐำนร่องรอยกำรตืดต่อกับ
ผู้ปกครอง

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล
หมำยถึง กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ ที่ครบถ้วนทุกด้ำน( ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และ สติปัญญำ) และด้ำนอื่นๆ( ด้ำนควำมถนัด สังคม เศรษฐกิจ ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว)
นำข้อมูลมำจัดกลุ่ม สรุป วิเครำะห์ผล เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่จำเป็นในกำรวำงแผนออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ และช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
3.2 มีกำรวิเครำะห์เด็กเป็นรำยบุคคล

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
-ตรวจสอบหลักฐำน -ข้อมูล/สำรสนเทศกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
หมำยถึง ครูจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของสถำนศึกษำ
โดยครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนอย่ำงสมดุล สำมำรถเลือกใช้เทคนิควิธีกำรจัดประสบกำรณ์ที่
หลำกหลำย สื่อ/แหล่งเรียนรู้ กำรวัด/กำรประเมินพัฒนำกำร เพื่อให้เด็กพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ โดย
คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
3.3 มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ

วิธีเก็บข้อมูล
-ตรวจ/ประเมิน
หลักฐำน

แหล่งข้อมูล
-แผนกำรจัดประสบกำรณ์
-สื่อ แหล่งเรียนรู้ หลักฐำนกำรวัดและ
ประเมินผล

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
หมำยถึง ครูดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บรรยำกำศเป็นมิตร กำรใช้สื่อ ให้โอกำสเด็กได้รับกำรประเมินอย่ำงทั่วถึง
มีควำมสำมำรถในกำรเก็บเด็ก .
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
3.4 ครูจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ -สังเกตกำรจัด
หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมแตกต่ำง ประสบกำรณ์
ระหว่ำงบุคคลของเด็ก

แหล่งข้อมูล
-กำรจัดประสบกำรณ์จริงของครู

ตัวชี้วัดที่ 3.5 มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก
หมำยถึง มีรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงง่ำย เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กและ แก้ปัญหำกำรจัด
ประสบกำรณ์
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
3.5 มีกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำ -ตรวจสอบหลักฐำน -รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
และพัฒนำเด็ก
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้าน
หมำยถึง ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กตำมสภำพจริง ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย ครอบคลุมพัฒนำกำรเด็ก 4 ด้ำนคือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
มีกำรสรุปผลพัฒนำกำรของเด็กจำกกำรไตร่ตรองสำรนิทัศน์อย่ำงรอบด้ำน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
3.6 มีกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก
ทุกด้ำน

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
-ตรวจสอบหลักฐำน -บันทึกกำรประเมินพัฒนำ
-เครื่องมือประเมินต่ำงๆ

ตัวชี้วัดที่ 3.7 มีการจัดทาเอกสารธุรการชั้นเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
หมำยถึง ครูมีกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน ดังนี้
1. แบบเก็บข้อมูลเป็นรำยบุคคล
2. แบบบันทึกพฤติกรรม
3. แบบรำยงำนพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน
4. แบบประเมินพัฒนำกำร
5. บันทึกควำมช่วยเหลือนักเรียน
6. แบบบันทึกกำรให้ใบงำน/ใบกิจกรรม
7. เอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
3.7 มีกำรจัดทำเอกสำรธุรกำรชั้นเรียน -ตรวจสอบหลักฐำน -หลักฐำนธุรกำรชั้นเรียน
ที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัดที่ 3.8 การนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน
หมำยถึง ได้จัดให้มีกำรนิเทศทั้งกำรนิเทศ ภำยในและนิเทศภำยนอก มีร่องรอยกำรบันทึกกำร
นิเทศ และแสดงถึงกำรนำข้อเสนอแนะนำจำกกำรนิเทศ ไปปรับใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
3.8 มีกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัด
ประสบกำรณ์ประจำชั้น

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
-ตรวจสอบหลักฐำน - หลักฐำนกำรนิเทศ
และกำรนำไปปฏิบัติ
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ตัวชี้วัดที่ 3.9 มีการใช้วินักเชิงบวกกับนักเรียน
หมำยถึง ครูเคำรพในศักดิ์ศรีของเด็ก ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียนให้มำกที่สุด ให้
ควำมยุติธรรมกับเด็กทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ พัฒนำพฤติกรรมกำรมีวินัยในตนเองและกำรมีบุคลิกลักษณะที่ดี
โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของเด็ก
1.ครูเปิดโอกำสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียนมำกที่สุด
2.ครูให้ควำมยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
3.ครูพัฒนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กทุกคน
4.ครูพัฒนำบุคลิกภำพส่วนตัวของนักเรียนทุกคน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
3.9 มีกำรใช้วินัยเชิงบวกกับเด็ก

วิธีเก็บข้อมูล
-สัมภำษณ์
-สังเกต

แหล่งข้อมูล
-ครู
-นักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 3.10 มีการรายงานพัฒนาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาเด็ก
หมำยถึง ครูมีวิธีกำรสื่อสำรกับผู้ปกครองเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำ และแนวทำงกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก อย่ำงหลำกหลำย และจัดทำเป็นเอกสำรรำยงำนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
3.10 มีกำรรำยงำนพัฒนำกำรและ
-ตรวจสอบหลักฐำน -ร่องรอยกำรสื่อสำรกับผู้ปกครอง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อกำร -สัมภำษณ์
-ครู
พัฒนำเด็ก
๔. คุณภาพของระบบสนับสนุน
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การสนับสนุนจากโรงเรียน
หมำยถึง กำรได้รับกำรสนับสนุน จำกผู้บริหำรและเพื่อนครูในด้ำน
1. ด้ำนงบประมำณ/วัสดุอุปกรณ์
2. กำรให้คำปรึกษำ
3. ข้อเสนอแนะ
4. ขวัญกำลังใจ
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
4.1 กำรสนับสนุนจำกโรงเรียน

วิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
-สัมภำษณ์ครู
-ผู้บริหำร
-ตรวจสอบหลักฐำน -ครูผู้สอน/ครูคนอื่นๆ
-หลักฐำนร่องรอยกำรให้กำรสนับสนุน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก
หมำยถึง กำรได้รับกำรสนับสนุน จำกผู้ปกครอง ชุมชน บุคคล หรือองค์กรภำยนอกอื่นๆ
1.ด้ำนงบประมำณ
2.วิชำกำร
3. สื่อวัสดุอุปกรณ์
4. อื่นๆ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่
4.2 กำรสนับสนุนจำกบุคคล หรือ
องค์กรภำยนอก

วิธีเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

- สัมภำษณ์
-ผู้บริหำร
-ตรวจสอบหลักฐำน -ครูผู้สอน/ครูคนอื่นๆ
- หลักฐำนร่องรอยกำรให้กำรสนับสนุน
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3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3.1 การดาเนินการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มีแนวทำงดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1) ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ และนโยบำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
2) ประกำศนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓ เพื่อดำเนินงำนขับเคลื่อนทั้งในระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับโรงเรียน
4) กำหนดแนวทำงขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนเพื่อสร้ำงกรอบกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสำหรับครู กรอบกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
สำหรับนักเรียน กำรประเมินกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและกำหนดตัวชี้วัดของกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ
5) กำรจัดทำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้วยรูปแบบ
๖ MORE for Improving English Competency
๑. หลักกำรที่ ๑ More Motivation
๒. หลักกำรที่ ๒ More Positive Attitude
๓. หลักกำรที่ ๓ More Learning Style
๔. หลักกำรที่ ๔ More Knowledge and More Skill
๕. หลักกำรที่ ๕ More Confidence
๖. หลักกำรที่ ๖ More Doing Classroom Action Research to Promote
Students' Learning English
6) กำรพัฒนำครูเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ด้วยรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency
7) กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของครูด้วยรูปแบบ
๖ MORE for Improving English Competency
8) กำรประกวดนวัตกรรมที่ส่งเสริมเพื่อกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้วยรูปแบบ ๖ MORE for
Improving English Competency ของครู
9) สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ด้วยรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency
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3.2 การดาเนินงานในระดับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER
Center/ วิทยากรแกนนา
๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ด้วยรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency
๒) ดำเนินกำรส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตบริกำรแต่ละอำเภอ สำมำรถพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ตำมรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency
๓) ดำเนินกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรดำเนินกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ตำมรูปแบบ ๖
MORE for Improving English Competency
๔) ดำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ร่วมกับวิทยำกรแกนนำภำษำอังกฤษ
๕) ดำเนินกำรจัดกิจกรรม ตลำดนัดภำษำอังกฤษ “English Market”ของโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริกำร
๖) ดำเนินกำรพัฒนำศูนย์ PEER Center โดยจัดให้มี สื่อ นวัตกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรม ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริกำร
๗) ประเมินควำมสำมำรถด้ำนทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียนและประเมินผลงำนที่เป็นเลิศ
Best Practice ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของครูผู้สอนของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริกำร
๘) นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนของโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริกำรของศูนย์ PEER Center
ในแต่ละอำเภอ
๙) สรุปรำยงำนผลต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.3 การดาเนินการในระดับโรงเรียน
๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ตำมรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency ในระดับโรงเรียน
๒) ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ตำมรูปแบบ
๖ MORE for Improving English Competency
๓) ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
๔) ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
ตัวชี้วัด และเหมำะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
๕) ดำเนินกำรจัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและนอกห้องเรียนโดยใช้ป้ำยคำศัพท์ สัญลักษณ์ หรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียน
๖) ดำเนินกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้นในช่วงกิจกรรม
ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำยเหมำะสมกับระดับควำมสำมำรถและควำมสนใจของ
ผู้เรียน
๗) ดำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community: PLC) ตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ตำมรูปแบบ ๖ MORE
For Improving English Competency

32

๘) ดำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียนด้วยวิธีกำร รูปแบบ
และเครื่องมือ ที่เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
๙) ครูผู้สอนมี สื่อ นวัตกรรม กระบวนกำรหรือวิธีดำเนินกำร/ งำนวิจัย/ ผลงำนที่เป็นเลิศ Best
Practice ที่สำมำรถแก้ปัญหำทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียน
๑๐) ผู้บริหำร คณะนิเทศภำยใน นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษตำมรูปแบบ ๖ MORE for Improving English Competency
๑๑) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษตำมรูปแบบ ๖ MORE
for Improving English Competency ต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓
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4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
4.1 การดาเนินการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ในระดับสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ มีแนวทำงดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1) ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน แนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพรอบ ๔ และนโยบำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคิดวิเครำะห์
2) ประกำศนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 เพื่อดำเนินงำนขับเคลื่อนทั้งในระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับโรงเรียน
4) กำหนดแนวทำงขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนเพื่อสร้ำงกรอบกำรพัฒนำกำรสอนทักษะกำรคิดวิเครำะห์สำหรับครู กรอบกำรคิดวิเครำะห์
สำหรับนักเรียน กำรประเมินกำรคิดวิเครำะห์ และกำหนดตัวชี้วัดของกำรคิดวิเครำะห์
5) กำรจัดทำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และคู่มือกำรนิเทศ
กำรสอนคิดวิเครำะห์
6) กำรพัฒนำครูเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคิดวิเครำะห์
7) กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู
8) กำรประกวดนวัตกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู
9) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์
4.๒ การดาเนินการในระดับโรงเรียน
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์
ของโรงเรียน
2) ครูพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิดวิเครำะห์
3) ผู้บริหำร คณะนิเทศภำยใน นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิดวิเครำะห์
4) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning
Community: PLC) ในประเด็นกำรสอนคิดวิเครำะห์
5) กำรประเมินกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนและกำรประเมินผลงำนที่เป็นเลิศ Best Practice
ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน

34

5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
5.1 การดาเนินการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) กำรกำหนดนโยบำยร่วมกันระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนช่วงเวลำลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
และกำรส่งเสริมกำรแนะแนวสำยอำชีพในสถำนศึกษำ ผ่ำนครูแนะแนวในสถำนศึกษำ
2) กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ให้แก่ครูแนะแนวโดยศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3
3) กำรให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ และ
มีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนต่อสำยอำชีพเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อกำรส่งบุตรหลำนเรียน
สำยอำชีพ
4) สรุปผลกำรดำเนินงำนและผลกำรเรียนต่อสำยอำชีพของนักเรียน
5.2 การดาเนินการในระดับโรงเรียน
1) จัดกิจกรรมแนะแนวเพิ่มทักษะชีวิต ให้เหมำะสมกับช่วงวัย และควำมต้องกำรเรียนต่อ ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551
2) ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ
และมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนต่อสำยอำชีพเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อกำรส่งบุตรหลำน
เรียนสำยอำชีพ
3) จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนช่วงเวลำลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ด้วยอำชีพที่หลำกหลำยและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อนักเรียนได้มีองค์ควำมรู้สำมำรถต่อยอดเป็นอำชีพ และเรียนรู้ควำมต้องกำรตนเองใน
สำขำวิชำที่จะกำรศึกษำต่อ
4) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและผลกำรเรียนต่อสำยอำชีพของนักเรียน
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6. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1 การดาเนินการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1)จัดทำขอมูลพื้นฐำนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดเป็นรำยโรง
2) สร้ำงควำมตระหนักรับรู้กับผู้บริหำรโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนขนำดเล็ก
3) จัดทำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4) ดำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
5) สนับสนุนงบประมำณให้โรงเรียนขนำดเล็ก เพื่อใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำตำมแผน
บริหำรจัดกำร โรงเรียนขนำดเล็ก และให้ควำมเห็นชอบขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6) พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ข้อจำกัด
ทำง งบประมำณและบุคลำกร
7) สร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
5) วิจัย นิเทศ ติดตำม กำกับ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
6.2 การดาเนินการในระดับโรงเรียน
1)สร้ำงควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ตระหนักรับรู้ถึงเหตุผลส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำร บุคลำกร
งบประมำณ และคุณภำพศึกษำ
2) ดำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพต่อ
กำรเรียนกำร เรียนกำรสอน เช่น
2.1) จัดกำรเรียนรู้และกำรสอนแบบบูรณำกำร / กำรสอนคละชั้น
2.2) สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรวม /นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
2.3) พัฒนำครูให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรสอนในสภำกำรณ์ข้อจำกัดในเรื่องบุคลำกร และ
งบประมำณ
3) สร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
4) สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครู นักเรียนและชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
5) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ
6) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน
7) พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นโรงเรียนที่เก่งและดี
8 )ดำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ทั้ง คน เงิน วัสดุ และกำรจัดกำร
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7. การอ่านออกเขียนได้
7.1 การดาเนินการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ประกำศนโยบำยให้ปี 2558-2561 เป็นปีปลอดนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
2) จัดทำคู่มือแนวทำงในกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่องและสื่อสำรได้ รวมทั้ง
ยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
3) จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับโรงเรียนทุกโรง
ในสังกัดเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสำรได้ โดยประกำศว่ำ “นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไปอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง”
4) จัดทำเครื่องมือประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนทุกระดับชัน้ ตำมปฏิทินที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำ
เกณฑ์กำรประเมินพิจำรณำตัดสินกำรจัดกลุ่ม
5) สนับสนุนสื่อ/นวัตกรรมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อนำไปพัฒนำนักเรียนแต่ละกลุม่ เป้ำหมำย
6) จัดทำเครื่องมือแบบรำยงำนออนไลน์ / แบบรำยงำนข้อมูล
7) จัดประชุมชี้แจงเพือ่ แจ้งแนวทำงกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ กำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และ
สื่อสำรได้ รวมทัง้ ยกผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยแก่ครูวิชำกำรโรงเรียนและผูบ้ ริหำร
โรงเรียน
8) ประเมินกำรอ่ำน กำรเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 4 ครั้ง/ปี เพื่อศึกษำพัฒนำกำรของนักเรียน
โดยใช้เครื่องมือจำกโรงเรียน/สพป./สพฐ. ตำมที่กำหนดไว้ในปฏิทินกำรดำเนินงำน
9) จัดทำเครื่องมือเพื่อออกนิเทศกำกับติดตำม
10) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำม นิเทศและประเมินผล อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อม
รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
11) ศึกษำนิเทศก์ออกติดตำม ตรวจสอบและประเมิน โครงกำร/กิจกรรม “ท้ำพิสูจน์” ที่โรงเรียนแจ้งท้ำ
พิสูจน์
12) สรุป รำยงำนผลทุกครั้งหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประเมิน
13) แจ้งประกำศผลโรงเรียนที่ดำเนินกำรได้สำเร็จทีม่ ีนักเรียนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ ร้อยละ 100
14) จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำไทย เพื่อเข้ำประกวดแข่งขันกิจกรรมในวันภำษำไทย
แห่งชำติ และกิจกรรมประกวดแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน

7.2 การดาเนินการในระดับโรงเรียน
1) โรงเรียนประกำศนโยบำย/วำระสำคัญให้ปี 2558-2561 ให้เป็นปีปลอดนักเรียนที่อ่ำนไม่
ออกเขียนไม่ได้ แก่คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและผู้ปกครองตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
2) ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน กับครูประจำชั้น
ทุกคนเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสำรได้ โดยประกำศว่ำ “นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไปอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง”
3) ให้โรงเรียนพิจำรณำจัดหำครูที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ใจดี รักเด็กเสียสละ ทุ่มเท ขยันสอน
ไม่ทิ้งห้องเรียน ให้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ทุกคน
โดยให้ดำเนินกำรก่อนเปิดเรียนในภำคเรียนที่ 1 ของทุกปีกำรศึกษำ
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4) ให้โรงเรียนดำเนินกำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมบกพร่องหรือเด็กพิเศษ โดยใช้เครื่องมือ
มำตรฐำนที่ส่วนกลำงกำหนด โดยครูประจำชั้นเริ่มคัดกรองนักเรียนภำยในชั้นด้วยกำรสังเกต แล้วร่วมกับ
ครูกำรศึกษำพิเศษที่ผ่ำนกำรอบรมกำรคัดกรองแล้วดำเนินกำรคัดกรองตำมเครื่องมือที่กำหนด ก่อนเปิด
ภำคเรียนที่ 1
5) ให้โรงเรียนดำเนินกำรสำรวจนักเรียนรำยชั้นเรียนโดยใช้เครื่องมือแบบทดสอบกำรอ่ำน กำร
เขียน และเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรผ่ำนที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3
กำหนด เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง อ่ำนคล่อง เขียนแต่
สื่อสำรไม่ได้อ่ำนคล่องเขียนคล่องและสื่อสำรได้
6) ให้โรงเรียนวิเครำะห์หำสำเหตุ จัดกลุ่มนักเรียนที่อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ตำมมำตรฐำนช่วงชั้นปี
เช่น ไม่รู้จักพยัญชนะ สระประสม และหรือวรรณยุกต์บำงรูป ผันวรรณยุกต์ไม่ได้ ยังสะกดคำไม่ได้ อ่ำน
คำที่ประสมในแม่ ก กำ ไม่ได้ คำที่มีตัวสะกดตรงตำมมำตรำตัวสะกด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ
คำที่มีสระลดรูป คำควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวกำรันต์ เป็นต้น กลุ่มที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง และกลุ่มสื่อสำรไม่ได้ โดยดำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1 ของทุกปี
7) ให้โรงเรียนกำหนด/มอบหมำยให้มีครูผู้รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
พิเศษ หรือกลุ่มนักเรียนที่ยังบกพร่องทำงด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน เพื่อวำงแผน กำหนดปฏิทิน กิจกรรม
รวมทั้งจัดทำ จัดหำสื่อ นวัตกรรม เทคนิควิธีกำรที่เหมำะสม เช่น กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมฝึกหัด
อ่ำนและเขียน โดยเริ่มดำเนินกำรตั้งแต่เดือนพฤษภำคมของทุกปีเป็นต้นไป
8) ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนรำยบุคคล ทั้งกลุ่มที่บกพร่องทำงด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียน และนักเรียนที่ควรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
9) ผู้บริหำรโรงเรียนดำเนินกำรนิเทศ กำกับติดตำม ตรวจสอบด้วยตนเอง อย่ำงน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง
10) ให้โรงเรียนสรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
11) ให้โรงเรียนประกำศควำมสำเร็จระดับห้องเรียนที่มีนักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ทุกคนเป็นรำย
ห้อง
12) ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ทุกคน แจ้งท้ำพิสูจน์ไปที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 เพื่อดำเนินกำร ท้ำพิสูจน์
13)ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำไทยเพื่อเตรียมเข้ำประกวดแข่งขันใน
งำนวันภำษำไทยแห่งชำติ และงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
14) ให้โรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทยเพิ่มเติม เช่น กำรเขียนตำม
คำบอกทุกวัน กิจกรรมอ่ำนข่ำวผ่ำนทำงหอกระจำยข่ำว วำงทุกงำนอ่ำนทุกคน ส่งเสริมกำรเขียนจดหมำย
ส่งเสริมกำรเขียนเรียงควำม ย่อควำม สรุปควำม ตลอดทั้งออกข้อสอบอัตนัยทดสอบนักเรียนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกำสได้ฝึกบ่อย ๆ
15. ให้ทุกโรงเรียนร่วมกันดูแลเอำใจใส่ในกำรพัฒนำนักเรียนตำมกลุ่มเป้ำมำย และเด็กพิเศษ
อย่ำงจริงจัง และจริงใจ
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8.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ที่

กิจกรรม /ระยะเวลำ

1 กิจกรรมพัฒนำจิรยคุณ
(โครงงำนคุณธรรมตำมแนวทำง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ) คำอธิบำย
กิจกรรม : เป็นกิจกรรมที่ใช้
โครงงำนคุณธรรมตำมแนวทำงของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้บริหำร ครู และนักเรียน

2 กิจกรรมผลิตนวัตกรรม
สรรค์สร้ำงคนดี 1,000 คน
83 โรงเรียน :เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้ครูคิดค้นและผลิตนวัตกรรมด้ำน
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเข้ำประกวดเพื่อรับรำงวัล
นวัตกรรมต้นแบบระดับประเทศ
3 กิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม
คำอธิบำยกิจกรรม : เป็นกิจกรรม
ที่มุ่งพัฒนำนักเรียนให้มีควำม
พอเพียงกตัญญูซื่อสัตย์สุจริต
มีควำมรับผิดชอบและมีอุดมกำรณ์
คุณธรรม และเป็นกำลังสำคัญ ใน
กำรสร้ำงเครือข่ำยคุณธรรม สพฐ.
ที่เข้มแข็ง
4 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดกำร
สร้ำงคุณธรรมอัตลักษณ์ในระดับ
ห้องเรียน และให้นักเรียนร่วมกัน

รำยละเอียด
สำนักงำนเขตพื้นที่
1. คัดเลือกโรงเรียน
อย่ำงน้อยร้อยละ 35
ของจำนวนโรงเรียน
ในสังกัด เพื่อเข้ำร่วมโครงกำร
2. แจ้งโรงเรียน ในข้อ 1
ให้คัดเลือกครูเพื่อเข้ำรับ
กำรอบรม อย่ำงน้อย
สำนักงำนเขตพื้นที่ละ 250 คน
3. ดำเนินกำรอบรม
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์
(เม.ย. –15 พ.ค. 61)
1. แจ้งโรงเรียนให้ครูคิดค้น และ
ผลิตนวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม (พ.ค.61)
2. รวบรวมนวัตกรรมที่โรงเรียน
ส่งเข้ำประกวด ส่ง สพฐ.
(ส.ค.61)

โรงเรียน
1. คัดเลือกครูเพื่อเข้ำรับกำร
อบรม
2. ครูที่ผ่ำนกำรอบรมน้ำควำมรู้
ไปขยำยผลแก่ครูในโรงเรียน
3. ดำเนินงำนตำมโครงกำร
4. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(เม.ย. –ส.ค.61)

1. อบรมครูโรงเรียน
ในข้อ 1 ให้ควำมรู้เรื่อง
ค่ำยยุวชนคน คุณธรรม
2. คัดเลือกนักเรียน
เข้ำค่ำยยุวชนคนคุณธรรม
จำนวน 1,000 คน
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์
(มิ.ย. –ส.ค. 61)
1. แจ้งโรงเรียนในข้อ 1
ส่งผู้บริหำร หรือครูเข้ำ
รับกำรอบรมชี้แจงแนวทำง
กำรดำเนินงำนกิจกรรม

1. จัดค่ำยค่ำยยุวชนคนคุณธรรม
2. ครูนำควำมรู้ที่ได้
จำกกำรเข้ำค่ำยยุวชนคนคุณธรรม
ไปดำเนินกำรที่โรงเรียนตนเอง
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(มิ.ย. –ส.ค. 61)

1. ครูคิดค้น และผลิตนวัตกรรม
ด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
2. ส่งนวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมแก่สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อเข้ำร่วม
ประกวด (ส.ค.61)

1. ส่งผู้บริหำร หรือครูเข้ำอบรม
ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
2. ผู้บริหำร หรือครูน้ำควำมรู้
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ที่

กิจกรรม /ระยะเวลำ
หำวิธีกำรแก้ไข พัฒนำไปสู่
คุณธรรมอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้

5 กิจกรรมครอบครัวที่สำม
(ครอบครัวคุณธรรม):เป็นกิจกรรม
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำน
และโรงเรียนอย่ำงแน่นแฟ้น
เปรียบเสมือนครอบครัวขนำดใหญ่
ที่มีร่วมกันพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม
ให้ทุกคนในครอบครัว

รำยละเอียด
สำนักงำนเขตพื้นที่
โรงเรียน
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
ไปขยำยผลในโรงเรียน
2. ดำเนินกำรอบรมชี้แจง
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ (พ.ค. 61)

1. แจ้งโรงเรียนในข้อ 1 ส่ง
ผู้บริหำร หรือครูเข้ำรับกำร
อบรมชี้แจงแนวทำงกำร
ดำเนินงำนกิจกรรมครอบครัว
ที่สำม
2. ดำเนินกำรอบรมชี้แจง
กิจกรรมครอบครัวที่สำม
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์
(พ.ค.-มิ.ย. 61)
6 กิจกรรมนิเทศ กำกับติดตำม
1. ประสำนโรงเรียนเพื่อกำหนด
โรงเรียนคุณธรรมเป็นกิจกรรม
แผนกำรกำกับ ติดตำมโครงกำร
กำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนิน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงกำรของโรงเรียน โดย
2. ดำเนินกำรกำกับ ติดตำม
ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงกำร 3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์
(พ.ค.–ส.ค.61)
7 กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรม
1. แจ้งโรงเรียนในข้อ 1
กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วน ส่งผู้บริหำร หรือครูสร้ำงเครือข่ำย
ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็น
กำรมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุว
กิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วม สถิรคุณหรือหน่วยงำนอื่นๆ
โครงกำรได้ไปศึกษำดูงำน
2. ดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย
หน่วยงำน
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หรือองค์กรต้นแบบด้ำนคุณธรรม ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์
จริยธรรม และน้ำองค์ควำมรู้
(พ.ค. 61 เป็นต้นไป)
มำใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียนต่อไป

1. ส่งผู้บริหำร หรือครูเข้ำอบรม
ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
กิจกรรมครอบครัวที่สำม
2. ผู้บริหำร หรือครูน้ำควำมรู้
ไปขยำยผลในโรงเรียน
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(พ.ค. –ส.ค.61)
1. ร่วมวำงแผนกำรกำกับ ติดตำม
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ให้ควำมร่วมมือในกำรกำกับ
ติดตำมของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ( พ.ค.-ส.ค.61 )
1. ส่งผู้บริหำร หรือครูเข้ำ
ร่วมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วน
ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณหรือ
หน่วยงำนอื่นๆ
2. ผู้บริหำร หรือครูน้ำควำมรู้
ไปขยำยผลในโรงเรียน
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(พ.ค. 6 เป็นต้นไป)
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9. การพัฒนาครูทั้งระบบ
9.1 การดาเนินการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 ) ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี 2561 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่ หลำกหลำย
2 ) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
3 ) กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม
โครงกำร
4 ) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคน เข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรคูปองพัฒนำครู
5 ) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและครู พัฒนำโดยใช้กิจกรรม “ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ” PLC (Professional Learning Community)
6 ) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองทุกรูปแบบ
7 ) ดำเนินกำรจัดฝึกอบรม/ พัฒนำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำร
ของ สพฐ.มุ่งเน้นให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนตำแหน่ง และมำตรฐำนวิชำชีพทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และสมรรถนะเฉพำะตำมกลุ่มสำระ ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด สอดคล้องกับควำมต้องกำร
พัฒนำของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่มุ่งเน้นวิธีกำรพัฒนำที่ใช้โรงเรียน/หน่วยงำนเป็นฐำน (School
Based Development/Insite Based Development) เป็นสำคัญ
8 ) กำกับ ติดตำม วัดประเมินผลและสรุปวิเครำะห์ผลควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกิจกรรม
9 ) สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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10.การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
10.1 การดาเนินการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.การจัดโครงสร้างลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้อง ชัดเจนตามพระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
๑.๑ ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๒ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือเขตพื้นที่ อย่ำงน้อย ๒ ครั้ง/ปี
๑.๓ ดำเนินกำรแต่งตั้งผู้ตรวจกำรฝ่ำยต่ำงๆ ทั้งนี้อำจแต่งตั้งอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ลูกเสือเขตพื้นที่ ตำมควำมเหมำะสม
๑.๔ มอบหมำยให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนลูกเสือ ตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
อย่ำงชัดเจน และเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนงำนให้รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
2.การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี
2.1 จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจำปีทำงด้ำนลูกเสือ
2.2 จัดสรรงบประมำณ สนับสนุนในกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ และกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถำนศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร อบรมทบทวน ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๔ จัดให้มีกำรชุมนุมลูกเสือระดับเขตพื้นที่ ตำมควำมเหมำะสม
๒.๔ ระดมทรัพยำกร หรือหำแหล่งงบประมำณในกำรพัฒนำงำนลูกเสือ กำรพัฒนำค่ำย
ลูกเสือในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
๒.๕ สรุปรำยงำนโครงกำรตำมแผนที่กำหนด เพื่อรำยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
3.การนิเทศ กากับติดตาม งานลูกเสือ
๓.๑ มอบหมำยให้ศึกษำนิเทศก์ รับผิดชอบกำรนิเทศงำนลูกเสืออย่ำงชัดเจน
๓.๒ จัดทำแผนกำรนิเทศ เครื่องมือ และดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำม
มำตรกำร และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ
๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนลูกเสือ เพื่อนิเทศ กำกับติดตำมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้ำนลูกเสือของสถำนศึกษำ
๓.๔ กำกับดูแลสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง จัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือให้ดำเนินไป
ตำมหลักสูตรทุกระดับชั้น
๓.๕ กำกับ ดูแล กำรอนุญำตเข้ำค่ำยพักแรมและกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือใน
สถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติฯ วิธีกำรและกระบวนกำรทำงกำรลูกเสือ อย่ำง
เคร่งครัด
๓.๖ ให้มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
4.1 สำรวจคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือของบุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสังกัด
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4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์ และ บุคลำกรทำงกำร
ลูกเสือได้รับกำรพัฒนำคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ โดยได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ เป็นอย่ำงน้อย
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือในสถำนศึกษำ
ให้สอดคล้องกับกำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ โดยเร่งด่วน
5.การยกย่องเชิดชูเกียรติ
5.1กำหนดให้มีกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูผู้สอน ลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำร
ลูกเสือ เพื่อรับรำงวัลเชิดชูเกียรติ
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ แก่ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ
๕.๓ พิจำรณำจัดสรรโควตำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ที่มีผลงำน
ด้ำนลูกเสือดีเด่น
6.การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ
6.1 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
6.2 จัดให้มีเว็บไซต์ (Website) ทำงกำรลูกเสือ
6.3 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ งำนลูกเสือผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
วำรสำร Social Network
หมายเหตุ
คำว่ำ “ลูกเสือ” หมำยรวมถึง เนตรนำรี ยุวกำชำดและสมำชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
คำว่ำ “วูดแบดจ์” หมำยควำมว่ำ วุฒิทำงลูกเสือ
คำว่ำ “ยุวกำชำด” หมำยรวมถึง ผู้บริหำรหรือผู้นำที่กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร
10.2 การดาเนินการในระดับโรงเรียน
1 )กำหนดนโยบำย แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเสริมสร้ำงผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้แก่ ครู บุคลำกรใน
สถำนศึกษำ และให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่ลูกเสือใน
สถำนศึกษำ
3) จัดทำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนลูกเสือในสถำนศึกษำ
4) ทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรลูกเสือ ให้เป็นปัจจุบัน อย่ำงถูกต้องและทันสมัย
5) จัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีห้อง/มุม/แหล่งเรียนรู้ทำงกำร
ลูกเสือในสถำนศึกษำ
6) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรองผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคน ผ่ำนกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำร
ลูกเสือขั้นควำมรู้ชั้นสูงและได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ และได้รับกำรแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยกำร
ลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน
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7) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนกำรฝึกอบรม มีวุฒิทำงลูกเสือและได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือตำมข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๓
8) จัดทำแผนงำน/โครงกำร ในกำรดำเนินงำนทำงลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และจัดสรรงบประมำณในกำรดำเนินงำนให้เหมำะสม
9) จัดทำกำหนดกำรฝึกอบรม และแผนกำรฝึกอบรมตลอดปีกำรศึกษำทุกระดับให้ครบถ้วน
10) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและสมำชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ต้องจัดกิจกรรม
ตำมกำหนดกำรฝึกอบรม แผนกำรฝึกอบรม ตลอดจนดำเนินกำรวัดประเมินผล และรำยงำนผลให้เป็นไป
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น
11) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและสมำชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ต้องจัดให้มีและใช้
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจำเป็นในกำรฝึกอบรม
12 ) จัดให้มีเอกสำร หลักสูตร คู่มือกำรปฏิบัติงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน
13)จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสำธำรณะ กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ตำมคำปฏิญำณและกฎลูกเสือ และกิจกรรมโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยม
หลักของ คนไทย ๑๒ ประกำร ปีละไม่น้อยกว่ำ ๖ กิจกรรม
14)จัดกิจกรรมเดินทำงไกล และอยู่ค่ำยพักแรม ลูกเสือ เนตรนำรี
ยุวกำชำดและผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ ในสถำนศึกษำ หรือค่ำยลูกเสือตำมหลักสูตร ของลูกเสือแต่ละประเภท โดยใช้บุคลำกรทำงกำร
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและสมำชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลำกรของสถำนศึกษำ หรือใช้วิทยำกรที่มี
ควำมชำนำญเฉพำะทำง
15) จัดระบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้
บำเพ็ญประโยชน์ภำยในสถำนศึกษำ โดยให้มีแผนกำรนิเทศ เครื่องมือ และกำหนดผู้นิเทศไว้อย่ำงชัดเจน
และจัดทำรำยงำนประจำปี ต่อผู้บังคับบัญชำ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมลำดับ
16)ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งเสริม และสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ และ
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด สมำชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถำนศึกษำ
17)สำหรับสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมยุวกำชำด และหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้ดำเนินกำรตำ
มำตรกำรและแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้นโดยอนุโลม
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11. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
11.1 การดาเนินการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชน และประเทศเป็นสำคัญ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องโดยมิชอบ
๓. จัดระบบและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นสำคัญ
๔. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเงินและงบประมำณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ
ตรวจสอบได้ ไม่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ
๕. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลให้เกิดควำมเสมอภำค เท่ำเทียม เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ
๖. มุ่งมั่นยกระดับคุณภำพกำรเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมควำมเข้มแข็งของโรงเรียนใน
กำรจัดกำรศึกษำ และควำมเข้มแข็งของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐำนในกำร
พัฒนำ
๗. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีเกี่ยวกับกำรตรงต่อเวลำ เคำรพกฎหมำย ระเบียบและวินัย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมรับผิดชอบและกำรบริกำรที่ดี
๘. ปฏิบัติหน้ำที่โดยให้ควำมสำคัญกับกำรนำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดผล
สำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม
๙. ปฏิบัติหน้ำที่โดยประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำรคุณภำพ ( PDCA) ประกอบด้วย กำรวำงแผน
(Plan) กำรดำเนินตำมแผน (Do) กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) และกำรนิเทศ ปรับปรุง
แก้ไข (Act) งำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
๑๐. จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และกำรนิเทศกำรดำเนินงำนในทุกระดับทั้ง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตลอดจน ระดับ
โครงกำร และหรือระดับกิจกรรมกำรดำเนินงำน โดยให้ควำมสำคัญเป็นพิเศษกับกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน และจัดให้มีกำรเรียนรู้ ปรับปรุงกำรดำเนินงำน และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่โดยศึกษำ เรียนรู้และนำศำสตร์พระรำชำเป็นพลังขับเคลื่อนในกำรดำเนินงำน
โดยเฉพำะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรบริกำร
๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่โดยลดขั้นตอนกำรทำงำน ลดงำนธุรกำร ประหยัดงบประมำณ ประสำนกำร
ทำงำน ลดกระดำษ ลดกำรดึงครู ผู้บริหำร ออกจำกห้องเรียนและโรงเรียน ลดกำรอบรมและพัฒนำที่ไม่
จำเป็น โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่ควบคู่กับกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนลดกำรประเมินที่มุ่งเน้นเอกสำร
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๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่น เป็นพิเศษในเรื่องต่อไปนี้
คือมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนภำครัฐ (ITA) กำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยและจุดเน้น กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน กำร
ยกระดับคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET หรือ NT ควำมพึงพอใจของประชำชนและผู้รับบริกำร ตลอดจน
ผลสำเร็จตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชำชนและประเทศ
11.2 การดาเนินการระดับสถานศึกษา
๑. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชน และประเทศเป็นสำคัญ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องโดย
มิชอบ
๓. จัดระบบและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นสำคัญ
๔. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยควำมรัก ควำมเมตตำ ส่งเสริมบรรยำกำศที่
เป็นกัลยำณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน
๕. มุ่งเน้นยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่ำงรอบด้ำน
๖. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยเป็นแบบอย่ำงที่ดีเกี่ยวกับกำรตรงต่อเวลำ เคำรพกฎหมำย ระเบียบ
และวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมรับผิดชอบและกำรบริกำรที่ดี
7. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกี่ยวกับกำรเงินและงบประมำณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่ำ มี
ประสิทธิภำพ ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ
8. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลด้วยควำมเสมอภำค เท่ำเทียม เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ
9. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยให้ควำมสำคัญกับกำรนำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
อย่ำงเป็นรูปธรรม
๑0. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำรคุณภำพ (PDCA) ประกอบด้วย กำร
วำงแผน (Plan) กำรดำเนินกำรตำมแผน (Do) กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) นิเทศ ปรับปรุง
แก้ไข (Act) งำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
๑1. จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงกำรและกิจกรรมกำรดำเนิน โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน พร้อมทั้งจัดให้มีกำรเรียนรู้ ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
๑2. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยศึกษำเรียนรู้ และนำศำสตร์ของพระรำชำเป็นพลังขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำน โดยเฉพำะหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน

46

13. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน ยกระดับผลกำรทดสอบ O-NET หรือ NT กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้น ควำมพึงพอใจของประชำชนและผู้รับบริกำร
ตลอดจนผลสำเร็จตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชำชน และประเทศ

