คำนำ
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะและการจัดการเรียนรู้อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย
หลักของการจัดการศึกษาโดยผลลัพธ์รวมสุดท้ายของการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ เรียน
คือ เป็น คนดี คนเก่ง มีส ุข และมีส มรรถนะสำคั ญ ตามหลั กสูต รแกนกลางการศึก ษาขั ้น พื้ นฐาน ได้ แ ก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นหน่วยงานภายใต้การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปาง และลำพูน ประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน
45 โรงเรียน เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
และโรงเรียนในสังกัดมีทิศทางที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงร้อยรัดเข้าใจตรงกันจนทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
จึงได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

โครงสร้างการบริหาร
1. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. เป้าประสงค์
4. กลยุทธ์
5. นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
6. รายละเอียดจุดเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
7. รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
8. กระบวนการสำคัญ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ส่วนที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
1. วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
2. เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
3. ผู้ใช้เครื่องมือและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. การสรุปและรายงานผล
ภาคผนวก
1. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
2. แบบประเมินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
3. แบบนิเทศ ติดตาม จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
4. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2565

1
5
5
5
6
6
7
42
50
51
51
51
52
53
60
165
166

ส่วนที่ 1 โครงสร้างการบริหาร
การปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน ด้วยรูปแบบ SPM.LPI มีโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้กาหนดสหวิทยาเขตในสังกัดเพื่อส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
รวมทั้งสิ้น จานวน 7 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูนจานวน 3 สหวิทยาเขต และ
สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง จานวน 4 สหวิทยาเขต ดังนี้
สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง

สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูน

จานวน 4 สหวิทยาเขต

จานวน 3 สหวิทยาเขต

1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ประกอบด้วย

1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย

1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

1) โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน

2) โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

2) โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

3) โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

3) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

4) โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

4) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง

สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูน

จานวน 4 สหวิทยาเขต

จานวน 3 สหวิทยาเขต

5) โรงเรียนสบจางวิทยา
6) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

5) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
2. สหวิทยาเขตจามเทวี ประกอบด้วย

7) โรงเรียนเมืองมายวิทยา

1) โรงเรียนป่าซาง

8) โรงเรียนประชาราชวิทยา

2) โรงเรียนวชิรป่าซาง

2. สหวิทยาเขตกัลยา ประกอบด้วย
1) โรงเรียนลาปางกัลยาณี
2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
3) โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
4) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5) โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
6) โรงเรียนแม่สันวิทยา

3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแม่ทะวิทยา

3) โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
4) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
5) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย
1) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
2) โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
3) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
4) โรงเรียนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง
5) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

2) โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
3) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
4) โรงเรียนไหล่หินวิทยา
5) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
7) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
8) โรงเรียนเถินวิทยา
9) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
10) โรงเรียนแม่พริกวิทยา
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สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง

สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูน

จานวน 4 สหวิทยาเขต

จานวน 3 สหวิทยาเขต

4. สหวิทยาเขตพญาวัง ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2) โรงเรียนวังเหนือวิทยา
3) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
4) โรงเรียนเมืองปานวิทยา
5) โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
6) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
ที่
1
2

3
4
5
6
7
8

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ

จังหวัดลาปาง
โรงเรียนลาปางกัลยาณี

จังหวัดลาพูน
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนเถินวิทยา

โรงเรียนจักรคาคณาทร
จังหวัดลาพูน

โรงเรียนเสริมงามวิทยา

โรงเรียนป่าซาง

โรงเรียนลาปางกัลยาณี

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
26
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
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ที่
9
10
11
12
13
14
15

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ “คอมพิวเตอร์”
ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (ลูกเสือ –
เนตรนารี)
ศูนย์พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
การอ่าน
ศูนย์พัฒนาแนะแนว
ศูนย์พัฒนาการวัดประเมินผลและ
การวิจัย
ศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ศูนย์พัฒนาอาเซียนศึกษา (ASEAN)

16 ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม
17 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความ
เป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC)
18 ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม

จังหวัดลาปาง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนลาปางกัลยาณี

จังหวัดลาพูน
โรงเรียนจักรคาคณาทร
จังหวัดลาพูน
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

โรงเรียนลาปางกัลยาณี
โรงเรียนลาปางกัลยาณี

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน
โรงเรียนจักรคาคณาทร
จังหวัดลาพูน
โรงเรียนธีรกานธ์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลาพูน
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

โรงเรียนสบปราบวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โรงเรียนเถินวิทยา
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-

ส่วนที่ 2
การขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ด้วยรูปแบบ SPM.LPI
1. วิสัยทัศน์
“องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. ส่ ง เสริ ม สร้ า งโอกาส ให้ นั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม
3. ส่ งเสริมการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม ยึดหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าประสงค์

1. นั ก เรี ย น มี ค วามรู้ ทั ก ษะวิ ช าการ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะชี วิ ต และคุ ณ ลั ก ษณะในศตวรรษที่ 21
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี
2. นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม
3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะ การจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
มีสานึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ
6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่ ว น
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ

4. กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

5. นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
จุ ด เน้ น ที่ 2 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมการบริ ห าร “1 โรงเรี ย น 1 นวั ต กรรม
การบริหารงาน”
จุดเน้น ที่ 3 ส่ งเสริมการพัฒ นางานวิช าการ งานงบประมาณ งานบริห ารบุคคล และ
งานบริหารทั่วไปสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
จุดเน้น ที่ 4 ส่ งเสริมให้ โ รงเรียนมีห ลั กสู ตรสถานศึ กษาที่ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริ หาร
จัดการศึกษา
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุ ด เน้ น ที่ 7 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ
มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จุดเน้นที่ 9 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีระบบบริหารจัดการ
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้”
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จุ ด เน้ น ที่ 11 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active Learning /
Co-creation Learning
จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะใน
สังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ
จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ
1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”
นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 14 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นที่ 16 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และ
การมีงานทา มีความพร้อมในการแข่งขัน
จุดเน้นที่ 17 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดารงชีวิตเพื่อสามารถรับ มือกับ ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ

6. รายละเอียดจุดเน้น การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็นการพิจารณา พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นาหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.1 กรอบความคิด
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้น
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยภาครัฐต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความ
โปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตลอดเวลา การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
ดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ นาไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการ
ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน จึงได้กาหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กาหนดประเด็นพัฒนาระบบ
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน โดยใช้การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานและสถานศึกษา มีการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มี
การพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้ง
ต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับนาหลัก
ธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
1.2 เป้าหมาย
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน และสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และมีการปรับปรุง
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีคะแนนการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. สถานศึกษาในสังกัด มีคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 85 ขึ้นไป
1.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ศึ ก ษาระบบการประเมิ น และตั ว ชี้ วั ด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
และดาเนินการตามขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาดาเนินการ และการใช้งานระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อให้
การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานตาม
ตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
1.4 การวัดและประเมินผล
1.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2) โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 85 ขึ้นไป
1.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
พิจารณาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
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เกณฑ์ระดับคุณภาพ สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คะแนนการประเมิน ITA สพท.
0 – 64.99
65.00 – 74.99
75.00 – 84.99
85.00 – 94.99
95.00 - 100

เกณฑ์ระดับคุณภาพ สาหรับสถานศึกษา
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คะแนนการประเมิน ITA สถานศึกษา
0 – 64.99
65.00 – 74.99
75.00 – 84.99
85.00 – 94.99
95.00 - 100

จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน”
ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
2.1 กรอบความคิด
ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา จาเป็นต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์และพัฒนานวัตกรรม มีภาวะ
ผู้นาทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบมีการบริหารแบบร่วมมือ โดยบริหารจัดการด้วยความเป็นอิสระและ
จัดการเรียนรู้โดยการมีส่ว นร่วมกับ ชุมชน ภาคเอกชน และผู้ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่
สนับ สนุน การจัดสภาพแวดล้ อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ มีร ะบบบริห ารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนและการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญใน
กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การส่ ง เสริ ม
การพัฒ นาคุ ณภาพการบริห ารจั ด การจึ งเป็น สิ่ งส าคั ญส าหรับ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ส ามารถสร้า งหรื อ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการศึกษาที่หลากหลายและครอบคลุมภารกิจ 4 กลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป ตามบริบทของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เป้าหมาย
2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
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2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
2.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนานวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบการบริหาร และการจัดการศึกษา
กับกลุ่มบริหารวิชาการ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนานวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบการบริหาร และการจัดการศึกษา
กับกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการนานวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบการบริหาร และการจัดการศึกษา
กับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการนานวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบการบริหาร และการจัดการศึกษา
กับกลุ่มบริหารงานทั่วไป
3.6 นิเทศ ติดตาม ช่ว ยเหลื อ การพัฒ นานวัตกรรมเทคโนโลยี รูป แบบการบริห าร และการจัด
การศึกษา
3.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาและจัดทารายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
2.4 การวัดและประเมินผล
2.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป
2.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา (ก.ต.ป.น.) เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การสร้ า งหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรม
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
2) การนิเทศ การติดดาม การจัดทาหรื อพัฒนารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
3) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นางานวิ ช าการ สู่ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง
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ประเด็น การพิจ ารณาที่ 3 ส่ งเสริมการพัฒ นางานงบประมาณ สู่ ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทีเ่ ข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สงเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง
3.1 กรอบความคิด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยส่งเสริมให้
สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดาเนิ น การตามแผน การวัดและประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดทารายงานผลการประเมินตนเองให้ แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากั บ ดูแล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
3.2 เป้าหมาย
3.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่ว ไป
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งโรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
3.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่ว ไป
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
3.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
3.3.1 ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษา โดยสร้ างความร่ว มมื อ ของทุ ก คนผ่ านกระบวนการบริ ห ารจั ด การงานวิช าการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 เรื่อง
1) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) สู่การกาหนดปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษา
2) ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และก าหนดเป้ า หมายและเกณฑ์
การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา
3) วางแผน/โครงการ/กิจกรรม และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4) ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5) นิเทศ ติดตาม การนิเทศภายใน/กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6) วัดและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
7) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
8) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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3.3.2 นิเทศ ติดตาม ช่ว ยเหลื อการพัฒนางานวิช าการ งานงบประมาณ งานบริห ารบุคคลและ
งานบริหารทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
3.3.3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน และจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
3.4 การวัดและประเมินผล
3.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้ อ ยละ 100 ของโรงเรี ย น มี ก ารด าเนิ น การพั ฒ นางานวิ ช าการ งานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดาเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณงานบริหาร
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป
3.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหาร
บุคคลและงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
2) การนิเทศ การติดดาม การจัดทาหรือพัฒนารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
3) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
จุ ด เน้ น ที่ 4 ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4.1 กรอบความคิด
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนด
เป้ า หมายการพั ฒ นาไว้ ชั ด เจน มี ค วามยื ด หยุ่ น เพี ย งพอให้ ส ถานศึ ก ษาบริ ห ารหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาได้
การพัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษามุ่งเน้น การปรับ ปรุงเนื้อหาให้ มีความทันสมัยต่อ การเปลี่ ยนแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คานึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นสาคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อ
สาเร็จการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีความสามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้
การส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม จึงเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
4.2 เป้าหมาย
4.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนมีการดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมโรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
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4.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
4.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
4.3.1 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
4.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษาและคณะทางาน
4.3.3 ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
4.3.4 ศึกษากรอบหลั กสู ตรระดับ ท้ องถิ่น และเอกสารประกอบหลั กสู ต รต่ าง ๆ รวมทั้งข้ อ มู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สังคม ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
4.3.5 จั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบส าคั ญ ดั ง นี้ ส่ ว นน าโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา คาอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบการศึกษา
4.3.6 ตรวจสอบองค์ ป ระกอบหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยพิ จ ารณาคุ ณ ภาพ ความถู ก ต้ อ งและ
ความเหมาะสม
4.3.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบหากมีข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ ให้นาข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร
4.3.8 จัดทาเป็นประกาศหรือคาสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและ
ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม
4.3.9 ดาเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน นาหลักสูตรสถานศึกษาไปกาหนดโครงสร้าง
รายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
4.3.10 นิเทศ กากับ ติดตาม มีรายงานผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อนาผลจาก
การติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและมีการสรุป
โครงการ/กิจกรรม
4.3.11 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.4 การวัดและประเมินผล
4.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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4.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
2) การนิเทศ ติดตาม การจัดทาหรือพัฒนารายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
3) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
5.1 กรอบความคิด
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ถือเป็นบทบาทสาคัญของสถานศึกษาใน
การสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาภายใต้หลั กการกระจายอานาจและความเป็นนิติบุคคล การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการได้มาซึ่งคุณภาพการจั ดการศึกษาประกอบด้วย การมี
วิสั ยทัศน์ร่ว มกัน มีโ ครงสร้างของเครือข่ายความร่ว มมือ การมีส่ ว นร่ว มของสมาชิกเครือข่าย การสร้าง
จิตสานึกที่ดีในการทางานร่วมกันของเครือข่าย กิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
เครือข่ายซึ่งการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนต้องสามารถนาเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดทานโยบาย เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนต่อไป
5.2 เป้าหมาย
5.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร
จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
5.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร
จัดการศึกษา ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
5.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
5.3.1 จัดทาโครงการ เพื่อส่ งเสริมการขับ เคลื่ อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่ว มมือ
การบริหารจัดการศึกษา
5.3.2 ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น ของ บุ ค คล/องค์ ก ร/ชุ ม ชน/หน่ ว ยงาน และภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดทิศทางในการจัดการศึกษา
5.3.3 จัดทาโครงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
5.3.4 กาหนดหน้าที่ของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
5.3.5 ดาเนินกิจกรรมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
5.3.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคคล/องค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
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5.3.7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3.8 กาหนดช่องทางการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคคล/องค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน และ
ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.3.9 นิ เ ทศ ติ ด ตาม และให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการ
5.3.10 รายงานสรุป/กิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
การบริหารจัดการศึกษา
5.4 การวัดและประเมินผล
5.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดาเนินการส่งเสริมการขับเคลื่ อนคุณภาพการศึกษาด้ว ย
เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนิน การส่ งเสริม การขับ เคลื่ อนคุ ณภาพการศึ กษาด้ ว ย
เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป
5.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพจากรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 กรอบความคิด
สถานศึกษาทุกระดับทุกแห่งทั่วประเทศ ดาเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ การจัดการเรียนการสอน ตามหลั กสู ตรการจัดการศึก ษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ในแต่ล ะระดั บ
การศึกษา โดยดาเนินการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย
1.1 กาหนดเป็นนโยบาย งานวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป ชุมชนสัมพันธ์
1.2 นาหลัดการทรงงาน (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) มาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษา
1.3 บริหารทรัพยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมรู้รักสามัคคี
ไม่ประมาท
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2.1 สอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา
2.2 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
2.3 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
3.1 ต่อยอดหรือพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับภูมิสังคม บริบทของสถานศึกษา
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 15

3.2 มีการวางแผนอย่า งรอบคอบ คานึงถึงความเสี่ ย งต่ าง ๆ ใช้ห ลั กคิด หลั กปฏิบั ติ ที่
สอดคล้องกับหลักวิชาการอย่างสมเหตุสมผล
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
4.1 กาหนดแผนงาน โครงการการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
5.ด้านผลลัพธ์ ภาพความสาเร็จ ประกอบด้วย
5.1 จัดสภาพภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
5.2 สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 รายงานผลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
5.4 มีการเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6.2 เป้าหมาย
2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัด
จานวน 45 โรงเรียน
2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับคุณภาพดีขึ้นไป
6.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ว ย
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นประธาน
6.3.2 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชี้แจงวัตถุป ระสงค์ นโยบายการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาเศรษฐกิจพอพียง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
6.3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามคู่มือกาประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้และการบริห ารจัดการตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านผลลัพธ์/ภาพ
ความสาเร็จมาตรฐานด้านแผนงาน
6.3.4 แต่งตั้งคณะทางานศึกษารวบรวมข้อมูลจัดทาองค์ความรู้ กระบวนการดาเนินงาน นาข้อมูลมา
คัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ/โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
ความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
6.3.5 จัดทาปฏิทินและตารางการปฏิบัติงานตามโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดปี
การศึกษา และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
6.3.6 ส่ งเสริม สนับ สนุน อานวยการ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ งานโคร งการ
สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
6.3.7 สถานศึกษาดาเนินการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินส่งหน่วยงานต้นสังกัด
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6.3.8 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6.3.9 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ โรงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self –
Assessment Report : SAR)
6.4 การวัดและประเมินผล
6.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
6.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของคณะกรร มการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เกี่ยวกับการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ทันสมัย
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
7.1 กรอบความคิด
การพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบันได้เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช (Coach)” หรือ ผู้อานวยการเรียนรู้ ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนา
วิธีการเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ของตนเองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความรู้ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการรวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อให้
การจัดการเรียนการสอนสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนเกิดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่าง
สูงสุด โรงเรียนจึงต้องมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 เป้าหมาย
7.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ จานวน 45 โรงเรียน

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 17

7.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นด าเนิ น การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
การบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
7.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
7.3.1 ตรวจสอบคุณภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มศักยภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต
7.3.2 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในโรงเรียน
7.3.3 จัดหาโปรแกรมเพื่อการกาหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกา
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
7.3.4 พัฒ นาแหล่ งเรียนรู้และให้ บ ริการเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต แก่ผู้ บ ริห ารศึกษา ครู บุคลากร
นักเรียน และบุคคลภายนอกสถานศึกษา
7.3.5 พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศใน
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
7.3.6 พัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนองาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
7.3.7 ส่งเสริม พัฒนาครูมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
7.3.8 ส่งเสริมให้ครูมีการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ
7.4 การวัดและประเมินผล
7.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
7.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพจากรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
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8.1 กรอบความคิด
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่หลักคือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะ 3R8C ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญในยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนใน ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และ
ด้านทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถดารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งภาระหน้าที่และบทบาทนี้ ครู
จึงต้องมีความพร้อมในทุกด้านที่จะเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผู้ผู้แนะแนวทาง (Coach)
และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/ร่วมศึกษา (Co-Leaner/in-vestigator) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒ นาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
8.2 เป้าหมาย
8.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ
มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
8.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ
มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นไป
8.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
8.3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนมีการออกแบบการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษา
อย่างหลากหลาย
8.3.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.3.6 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นประเมิ น ผลการพั ฒ นา และจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.4 การวัดและประเมินผล
8.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนินการสงเสริมพัฒ นา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป
8.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
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3) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลคุ ณ ภาพจากรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
จุดเน้นที่ 9 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา
9.1 กรอบความคิด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง แบ่งส่วน
ราชการตามมาตรา 34 ให้ ร ะบุ อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แลพ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 39 ให้กระทรวง
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ให้ เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทามาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเป็นข้อกาหนดและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย และแนว
ทางการกระจายอานาจ ในการบริหารและการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้ง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การได้
ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินตนเองเพื่อพัฒนางานการบริหารและการจัดการศึกษาสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึก ษาล าปาง ล าพูน ได้มีการดาเนินการบริห ารจัดการการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1. การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 2. ส่งเสริม และสนับสนุน
การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม และสนับสนุน การบริหารและการจัด
การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.2 เป้าหมาย
9.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ส านักงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริห ารจัด การ การขับ เคลื่ อ น
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย
9.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ส านักงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริห ารจัด การ การขับ เคลื่ อ น
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
9.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
9.3.1 ส่งเสริม และสนับสนุน การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
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9.3.2 ส่งเสริม และสนับสนุน การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
9.3.3 รายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.4 การวัดและประเมินผล
9.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริห าร
จัดการตามมาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่
2) ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป
9.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของคณะกรร มการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จากรายงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้”
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการสงเสริมและพัฒนาให้ครูนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
10.1 กรอบความคิด
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ครูจะต้องสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่ง “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม
โดยการนาเอาสิ่งใหม่หรือสร้างสิ่งใหม่ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดใหม่และวิธีการปฏิบัติใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ ว ประหยัดเวลาและช่วยส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู
1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” สู่การปฏิบัติจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูในการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ในการนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้สู่ การปฏิบัติ มีการประเมิน ผลการนานวัตกรรมการจัดการเรีย นรู้สู่ การปฏิบัติและมีการเผยแพร่
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
102 เป้าหมาย
10.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้” โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
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10.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
10.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
10.3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน
10.3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
10.3.3 รวบรวมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู”้ เป็นสารสนเทศ
ของโรงเรียน
10.3.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
10.3.5 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูในการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
10.3.6 รายงานผลการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้”
10.3.7 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้”
10.3.8 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ “1 ครู 1นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self –
Assessment Report : SAR)
10.4 การวัดและประเมินผล
10.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
“1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
10.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพจากรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
11.1 กรอบความคิด
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรการสอน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงด้วยการ
วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง นักเรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งคาภาม อภิปรายร่วมกัน
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องคานึ งถึงความรู้เดิมและความต้องการของนักเรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้นักเรียน
จะถูกเปลี่ ยนบทบาทจากการเป็น ผู้ รับ ความรู้ไปสู่ การมีส่ ว นร่ว มในการสร้างความรู้ ครูต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตร รวมไปถึงการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation
Learning ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนอย่างน้อยหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ มีกาหนดการสอนที่แสดงถึงการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning ที่หลากหลาย โดยมีการจัดเรียงลาดับอย่าง
เป็นขั้นตอน นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนโดยเน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
และเรียนรู้ด้วยวิธีหลากหลาย เปิดโอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ท้าทาย เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนได้แสดงออกหรือถ่ายทอดความคิดผ่าน
สื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลายและมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning /
Co-creation Learning ตามสภาพจริง
11.2 เป้าหมาย
11.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation
Learning โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
11.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation
Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
11.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
11.3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ด้ว ยวิธีการ Active
Learning / Co-creation Learning
11.3.2 พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active Learning / Co-creation
Learning โดยให้ ครูเข้าร่ว มการประชุมวิขาการ/การอบรม/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภ ายในและ
ภายนอกโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning
11.3.3 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning /
Co-creation Learning
2) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนอย่างน้อยหนึ่งหน่วยการเรียนรู้
3) นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนโดยเน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้นักเรียนลง
มือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย ท้าทาย เปิดโอกาสให้ นั กเรียนมีการสื่ อสารแลกเปลี่ยน ได้
แสดงออกหรือถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 23

4) วั ด และประเมิ น ผล การจั ด การเรีย นรู้ ด้ว ยวิธีก าร Active Learning / Co-creation
Learning ตามสภาพจริง
5) นิ เ ทศ ติ ด กตาม ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ การจั ด การเรี ยนรู้ ด้ ว ยวิธี ก าร Active Learning /
Co-creation Learning และจั ด ท ารายงานผลการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา (Self – Assessment
Report : SAR)
11.4 การวัดและประเมินผล
11.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดาเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ด้วย
วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
3) ร้ อ ยละ 100 ของโรงเรี ย น มี ก ารด าเนิ น การส งเสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การ
Co-creation Learning
4) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
11.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพจากรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ
12.1 กรอบความคิด
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้มีอยู่อย่างมากมาย
ที่จะให้เลือกใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สื่อและแหล่งเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางให้
ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทักษะไปยังนักเรียน สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ทาให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทาให้บทเรียนง่ายขึ้น สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนาเอา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทาให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสาร
ระหว่างกัน การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จะต้ อ งมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายและมี สื่ อ ประกอบการสอน ทั้ ง สื่ อ ในท้ อ งถิ่ น และสื่ อ
เทคโนโลยี นั ก เรี ย นจึ ง จะได้ รั บ การพั ฒ นา ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ด้ า นต่ า ง ๆ หลายประการ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสอน ช่วยแก้ปัญหาพื้น ฐานหรือภูมิหลังของนักเรียน ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง แทนการฟังแต่เพียงคาบอกเล่าของครู จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหา
แนวทางให้นักเรียน รู้สิ่งต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด โดยใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่าเดิม
ในการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ พิเศษ เช่น การเกิดโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามปกติ การจัดการเรียนรู้ ก็ยังคงให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวคิด “การเรียนรู้นาการศึกษา โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้
ไม่หยุด” ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้น อย่างมีคุณภาพเท่าที่สภาพแวดล้อมจะอานวยบน
พื้นฐาน 6 ข้อ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนสูงสุด
2. อานวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ แม้ไม่ได้ไป
โรงเรียน
3. ใช้อุปกรณ์ เช่น ช่องดิจิทัล TV เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียน DLTV ได้โดย
ไม่มีการลงทุนอื่นใดเพิ่มเติมโดยไม่จาเป็น
4. ตัดสินใจโดยอยู่ในพื้นฐานความต้องการจาเป็นของ นักเรียน ครู โรงเรียน โดยคานึงถึง
คุณภาพการจัดการศึกษาสูงสุดเป็นที่ตั้ง
5. ปรับปฏิทินการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
6. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบน้อยที่สุด
12.2 เป้าหมาย
12.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะใน
สั งคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนในสังกัด จานวน 45
โรงเรียน
12.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะใน
สังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
12.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
12.3.1 ศึกษาความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นในการกาหนดจุดเน้นในการพัฒนานักเรียน
12.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความรู้และทักษะใน
สังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
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12.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal)
12.3.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
12.3.5 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้
12.3.6 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คุณภาพการจัดการเรียนรู้
12.4 การวัดและประเมินผล
12.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้ อ ยละ 100 ของโรงเรี ย น ด าเนิ น การส งเสริ ม และพั ฒ นาให้ ค รู ใ ช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
12.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพจากรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ

จุ ด เน้ น ที่ 13 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งนวั ต กรรมการนิ เ ทศการจั ด การเรี ย น รู้ “1 ผู้ นิ เ ทศ
1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”
ประเด็ น การพิ จ ารณา การสร้ า งหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมเทคโนโลยี รู ป แบบในการนิ เ ทศ
การจัดการเรียนรู้
13.1 กรอบความคิด
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นหนึ่งในกลไก
สาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาจึงเป็นแนวทางในการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การนิเทศ
การศึกษา จะสาเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ ทักษะและความสามารถของผู้นิเทศ ที่ต้องทางาน
ร่วมกับครู ศึกษานิเทศก์ คือ ผู้ทาหน้าที่นิเทศ แนะนา ชี้นา กระตุ้นให้ครู และผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความรู้
ความตระหนัก มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสาหรับ
นักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด โดยพันธกิจ ดังกล่าวข้างต้น ศึกษานิเทศก์ต้องมีสมรรถนะในเชิงวิชาการ
และได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ของผู้ เรียนในสั งกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน แม้ในภาพรวมจะติดอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับระดับประเทศ
ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กยังมีผลการประเมินค่อนข้างต่า และมีผล
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การประเมิ น ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ แม้ ผ ลการทดสอบของระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละทุกวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ และระดับสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอยู่ใน 10 ลาดับแรกของ 42 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ในภาพรวมของโรงเรียนในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน จานวน 225 เขตพื้นที่
การศึกษา แต่ผลการทดสอบที่สูงเกิดจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ครูไม่
ครบสาขาวิชา/สอนไม่ตรงสาขา ครูจัดการเรียนรู้ไม่ยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มีนักเรียนสมาธิสั้ นมีจานวน
มาก นักเรียนที่เก่ง/มีความพร้อมจะไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และจากผลการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ส่วนผลการประเมิน
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนด้านสมรรถนะสาคัญ แม้จ ะมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่พบหลักฐาน ร่องรอยของการพัฒนาและร่องรอยหลักฐาน
การประเมินที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังพบอีกว่า การนิเทศภายในของโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ และไม่
ครอบคลุมทุกด้าน โรงเรียนยังไม่สามารถนาผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่ง
ส่งผลให้คณะครูจานวนมากจัดการเรียนรู้โดยครูไม่ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ไม่มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปสู่การจัดการเรียนรู้จริง ครูส่วนใหญ่ไม่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้สื่อมีน้อย ไม่เหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตั ว ชี้ วั ด และไม่ ห ลากหลาย การวั ด และประเมิ น ผลไม่ ค านึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น หรื อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดั ง นั้ น เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น บรรลุ ต ามเป้ า หมายของกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580 และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สภาพปัญหาหรือบริบทต่าง ๆ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จึงให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้
“1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิ เทศการจัดการเรียนรู้ ”เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป
13.2 เป้าหมาย
13.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
“1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” ศึกษานิเทศน์ จานวน 10 คน
13.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
“1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
13.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
13.3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ ศึกษานิเทศก์ ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพครู
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13..3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์สร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
13.3.3 รวบรวมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”
เป็นสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13.3.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ศึกษานิเทศน์ นานวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
13.3.5 รายงานผลการด าเนิ น การพั ฒ นานวั ต กรรมการนิ เ ทศการจั ด การเรี ย นรู้ “1 ผู้ นิ เ ทศ
1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”
13.3.6 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ ศึกษานิเทศน์ มีการเผยแพร่นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้
“1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”
13.3.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลคุณ ภาพการด าเนิ น การพัฒ นานวัตกรรมการนิ เ ทศ
การจัดการเรียนรู้ “1 ผู้ นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัด การเรี ยนรู้ ” และจัดทารายงานผลการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
13.4 การวัดและประเมินผล
13.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้ อ ยละ 100 ของผู้ นิ เ ท ศ มี ก าร พั ฒ นานวั ต ก รร มก าร นิ เ ทศ ก ารจั ด การ เ รี ย น รู้
“1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”
2) ร้อยละ 80 ของผู้ นิเทศ มี น วัตกรรมการนิเ ทศการจัด การเรีย นรู้ “1 ผู้ นิเทศ 1 นวัตกรรม
การนิเทศการจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
13.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การประเมิน ตนเอง เป็นการประเมิน ที่ผู้ คิดค้น พัฒนานวัตกรรม ดาเนินการประเมินโดยการ
ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาและความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมของตนจากเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดเพื่ อ น าผลไปใช้ ใ นการปรั บ ปรั ง พั ฒ นาการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
การพัฒนานวัตกรรม
2) การประเมินโดยคณะบุคคล เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาคุณภาพนวัตกรรม ตามลักษณะ หรือ
ประเภทของนวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่กาหนด

นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ

จุดเน้นที่ 14 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
14.1 กรอบความคิด
เพื่อให้ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐานมี คุ ณภาพมาตรฐาน ระดับ สากลบนพื้ นฐานของความเป็น ไทย ให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานมีการ
กาหนดนโยบาย โดยมีจุดเน้นด้านนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ นักเรียนมีสมรรถนะ
สาคัญสู่มาตรฐานสากล ในแต่ละโรงเรียนจึงได้กาหนดนโยบาย เป้าหมายการพัฒนา คือการยกระดับคุณภาพ
ของนั ก เรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น ได้ ตั้ ง เป้ า หมายการยกระดั บ สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายระดั บ สู ง ถื อ ได้ ว่ า
การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจ ที่สาคัญที่สุดของสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้
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เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตร
ให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน
ในส่วนการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นเป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ในฐานะพลเมื อ งและพลโลก ซึ่ ง หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ได้กาหนดคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการ
ทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิ ตสาธารณะ สถานศึกษาสามารถดาเนินการพัฒนาด้วยวิธีดังนี้ คือบูรณา
การในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ทั้ ง 8กลุ่ ม จั ด ในกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น จั ด โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจาวันของสถานศึกษา ในการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีเกณฑ์ในการตัดสิน 4 ระดับ ดังนี้ ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน, และไม่ผ่าน โดยใช้ค่ากลางฐานนิยม
ในส่วนการวัดและประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 1) สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่าน เพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความ
เข้าใจและประยุ ก ต์ใช้ ความรู้จ ากการอ่ าน 2) สามารถจับ ประเด็ น ส าคั ญ และประเด็นสนับ สนุนโต้ แ ย้ ง
3) สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลาดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องที่
อ่าน 4) สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 5) สามารถสรุปอภิปราย ขยายความคิดเห็น
โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น และในระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย 1) สามารถอ่ า น เพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม พู น ความรู้ ประสบการณ์ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน 2) สามารถจับประเด็นสาคัญ ลาดับเหตุการณ์ จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน
3) สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ
4) สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุ้มค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 5) สามารถเขียนแสดง
ความคิดเห็น โต้แย้ง สรุปโดยมีข้อมูลอธิบาย สนับสนุนอย่างพอเพียงและสมเหตุสมผล
ในส่วนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational
Test) โดยการทดสอบความรู้รวบยอด ด าเนิน การโดยสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร
แกนกลางทางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผลการประเมินที่ได้
นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม แล้วยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการกาหนดนโยบายระดับชาติและใช้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับสถานศึกษาดาเนินการทดสอบขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้ผลการประเมิน
คุณภาพในครั้งนี้ เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาไปสู่การจัดระบบและใช้เป็นสารสนเทศสาหรับ
การกาหนดนโยบาย การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้สอดคล้องตามสภาพจริง
ในส่ ว นทักษะสื่ อสารภาษาอั งกฤษ และสื่ อสารภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่ น เกาหลี พม่า ฝรั่งเศส
ในภาวะปัจ จุบัน ที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒ น์ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่ อง และยังจะเพิ่มมากขึ้น เรื่อย ๆ นั้น
การเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการทากิจกรรมต่าง ๆ เพราะคงไม่มีใครจะติดต่อสื่อสารและ
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รู้เรื่องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ จะสื่อสารกันได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้อง
ฟังรู้เรื่องก่อนแล้ ว จึงจะทาให้ ส ามารถพูดโต้ตอบได้ หรือพูดได้ พูดเป็น หรือใช้เป็น และเป็นประโยชน์
นอกจากการโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมู ลสารสนเทศกัน ก็คงรวมไปถึงการเล่าเรื่อง บรรยาย แสดงความคิด
ความเห็น ความรู้สึก วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งก็ต้องมีการประเมินที่ได้ยินได้ฟังมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์
อีกทีหนึ่ง จึงถือว่าสุดยอดในการเรียนรู้ทางภาษาและจากที่ประเทศเราประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
กระแสโลก และวิกฤติการเมือง การเรียนรู้ภ าษาให้ แตกฉานก็เป็นการช่วยบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจ
ในขณะนี้ได้ การเข้าใจภาษาต่างประเทศก็จะทาให้การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศเข้าใจประเทศไทยดี
ยิ่งขึ้น
ในส่ ว นทักษะด้าน Digital Literacy เป็น การพัฒ นาความรู้ความเข้า ใจด้า นสารสนเทศ สื่ อและ
เทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้การใช้งานดิจิทัล ให้ เกิดประโยชน์ ทางด้าน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตระหนักรู้ การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะประกอบด้วยสิทธิและ
ความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และกฎหมายดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาแล้วในขั้นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียน
ต้องกาหนดนโยบาย จุดเน้น และดาเนินการตามประเด็นดังกล่าว โดยระบุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อจัดทาเป็นโครงการ/กิจกรรม จากนั้นดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้
วางแผนไว้ โดยมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ทาการสรุปข้อมูลลงในโปรแกรมงานทะเบียน – วัดผล SGS
เกี่ยวกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทารายงานผลการดาเนินการในรายงานผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) จากนั้นเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบ และมีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม มาวางแนวทางในการปรั บปรุง
พัฒนา ต่อยอด และสร้างเป็นรูปแบบที่มีความยั่งยืน สามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ได้
14.2 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
14.2.1 เป้าหมาย
14.2.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนดาเนิ นการเพิ่มและยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุ กระดั บ ชั้ น
โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
2) ร้อยละของจานวนนักเรียนทั้งหมดที่มีผลการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
14.2.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรี ยนด าเนิ นการเพิ่ มและยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนทุ กระดั บ ชั้ น
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
14.2.2 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
1) กาหนดนโยบาย จุดเน้นและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียน
มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นอยู่ ใ นร ะดั บ ดี ขึ้ น ไป โดยระบุ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
แผนการปฏิบัติการประจาปี
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2) ส่ งเสริม สนับ สนุน จัดทาโครงการ/กิจ กรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มและยกระดั บ ให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
3) ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) รายงาน สรุป โครงการ/กิจ กรรม ตามวัตถุป ระสงค์ที่ส อดคล้ องกับ นโยบาย จุดเน้น
ในประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5) สรุปข้อมูลลงในโปรแกรมงานทะเบียน – วัดผล SGS
6) นิ เ ทศ ติ ด ตาม ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ การเพิ่ ม และยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น
7) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการเพิ่มและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้นและจัดทารายงานผลการดาเนินการในรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self –
Assessment Report : SAR)
14.2.3 การวัดและประเมินผล
1) ร้ อ ยละ 100 ของโรงเรี ย น ด าเนิ น การเพิ่ ม และยกระดั บ ให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย
2.50 ขึ้นไป
3) ร้ อ ยละ 80 ของโรงเรี ย น ด าเนิ น การเพิ่ ม และยกระดั บ ให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤ ทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป
14.3 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
14.3.1 เป้าหมาย
14.3.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนดาเนินการเพิ่มและยกระดับผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กาหนด โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กาหนดในระดับดีขึ้นไป
14.3.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการเพิ่มและยกระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กาหนด
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
14.3.2 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
1) กาหนดนโยบาย จุดเน้นและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยระบุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจาปี
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2) ส่ งเสริม สนับ สนุน จัดทาโครงการ/กิจ กรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มและยกระดั บ ให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอั น พึงประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3) ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) รายงาน สรุป โครงการ/กิจ กรรม ตามวัตถุป ระสงค์ที่ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย จุ ดเน้น
ในประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม และยกระดับให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5) สรุปข้อมูลลงในโปรแกรมงานทะเบียน – วัดผล SGS
6) นิ เ ทศ ติ ด ตาม ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ การเพิ่ ม และยกระดั บ ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ เป็ น ไปตามมาตรฐานตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการเพิ่ ม และยกระดั บ ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ เป็ น ไปตามมาตรฐานตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) และจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การในรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
14.3.3 การวัดและประเมินผล
1) ร้ อ ยละ 100 ของโรงเรี ย น ด าเนิ น การเพิ่ ม และยกระดั บ ให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กาหนดในระดับดีขึ้นไป
3) ร้ อ ยละ 80 ของโรงเรี ย น ด าเนิ น การเพิ่ ม และยกระดั บ ให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป
หมายเหตุ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเกณฑ์ในการตัดสิน 4 ระดับ ดังนี้ ดีเยี่ยม, ดี,
ผ่าน, และไม่ผ่าน โดยใช้ค่ากลาง “ฐานนิยม”
14.4 ประเด็น การพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
14.4.1 เป้าหมาย
14.4.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนดาเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในทุกโรงเรียนใน
สังกัด จานวน 45 โรงเรียน
2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กาหนดในระดับดีขึ้นไป
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14.4.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นด าเนิ น การเพิ่ ม และยกระดั บ การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นเป็ น ไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
14.4.2 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
1) กาหนดนโยบาย จุดเน้นและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
การอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยระบุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจาปี
2) ส่ งเสริม สนับ สนุน จัดทาโครงการ/กิจ กรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มและยกระดั บ ให้
นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3) ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) รายงาน สรุ ป โครงการ/กิจ กรรม ตามวัตถุป ระสงค์ที่ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย จุดเน้น
ในประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม และยกระดับให้นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5) สรุปข้อมูลลงในโปรแกรมงานทะเบียน – วัดผล SGS
6) นิเทศ ติดตาม ให้การช่วยเหลือการเพิ่มและยกระดับการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการเพิ่มและยกระดับ การอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจัดทา
รายงานผลการดาเนินการในรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :
SAR)
14.4.3 การวัดและประเมินผล
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดาเนิ นการเพิ่มและยกระดับการอ่านการคิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ในระดับดีขึ้นไป
3) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
เขี ย นเป็ น ไปตามมาตรฐานตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
14.5 ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 4 นั ก เรี ย นมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
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14.5.1 เป้าหมาย
14.5.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนมีการดาเนิน การเพิ่มและยกระดับ ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ
ขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
2) เป้าหมายขั้นต่า โรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น มีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3) เป้ า หมายท้ า ทาย โรงเรี ย นมี นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น มีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
14.5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น การเพิ่ ม และยกระดั บ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
14.5.2 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
1) กาหนดนโยบาย จุดเน้นและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น โดยระบุอยู่ในแผนพัฒนา
การศึกษา แผนการปฏิบัติการประจาปี
2) ส่ งเสริม สนับ สนุน จัดทาโครงการ/กิจ กรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มและยกระดับ ให้
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
3) ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) รายงาน สรุป โครงการ/กิจ กรรม ตามวัตถุป ระสงค์ที่ส อดคล้ องกับ นโยบาย จุดเน้น
ในประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม และยกระดับให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
5) สรุปข้อมูลลงในโปรแกรมงานทะเบียน – วัดผล SGS
6) นิเทศ ติดตาม ให้ การช่ว ยเหลื อการเพิ่มและยกระดั บ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
7) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการเพิ่ มและยกระดับ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ 6 และจั ด ท ารายงานผล
การดาเนินการในรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
14.5.3 การวัดและประเมินผล
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
2) ร้ อ ยละ 80 ของโรงเรี ย นมี นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น มีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
3) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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14.6 ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3
14.6.1 เป้าหมาย
14.6.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนมีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับ ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา
ที่ 3 ของนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
2) นักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป
14.6.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3
ของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
14.6.2 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
1) กาหนดนโยบาย จุดเน้นและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 โดยระบุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา แผนการปฏิบัติการ
ประจาปี
2) ส่ งเสริม สนับ สนุน จัดทาโครงการ/กิจ กรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มและยกระดับ ให้
นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3
3) ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) รายงาน สรุป โครงการ/กิจ กรรม ตามวัตถุป ระสงค์ที่ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย จุดเน้น
ในประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม และยกระดับให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาที่ 3
5) สรุปข้อมูลลงในโปรแกรมงานทะเบียน – วัดผล SGS
6) นิ เ ทศ ติ ด ตาม ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ การเพิ่ ม และยกระดั บ ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3
7) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการเพิ่ ม และยกระดั บ ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 และจัดทารายงานผลการดาเนินการในรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
14.6.3 การวัดและประเมินผล
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน
2) ร้ อยละ 80 ของโรงเรี ยน ที่มีนักเรี ยนมีการสื่ อสารภาษาอั งกฤษ และสื่ อสารภาษา
ที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป
3) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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14.7 ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
14.7.1 เป้าหมาย
14.7.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนมีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับ ทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ของนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการคานวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่
3.00 ขึ้นไป
14.7.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
14.7.2 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
1) กาหนดนโยบาย จุดเน้นและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
ทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา แผนการ
ปฏิบัติการประจาปี
2) ส่ งเสริม สนับ สนุน จัดทาโครงการ/กิจ กรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มและยกระดับ ให้
นักเรียนมีด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น ใน
ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม และยกระดับให้นักเรียนมีด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5) สรุปข้อมูลลงในโปรแกรมงานทะเบียน – วัดผล SGS
6) นิเทศ ติดตาม ให้การช่วยเหลือการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีด้าน Digital Literacy
ที่มกี ารเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการเพิ่มและยกระดับ ให้นักเรียนมีด้าน Digital Literacy
ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทารายงานผลการดาเนินการในรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
14.7.3 การวัดและประเมินผล
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy
ที่มกี ารเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ มรายวิชาวิทยาการ
คานวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการดาเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy
ที่มกี ารเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมได้
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ที่ดีสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
15.1 กรอบความคิด
การจัดการศึกษาปัจจุบันนักเรียนควรตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึง
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในที่ทางานอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการลด
การใช้พลังงานจากการทากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการหลักในการ
ทาให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น จะต้องปลูกจิตสานึกให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืน การพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสาคัญใน
การสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสานึกให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม
15.2 เป้าหมาย
15.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนมีการดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
15.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
15.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
15.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะครูในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
15.3.2 ส่ งเสริม สนับ สนุน นักเรียนให้ นาความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
15.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
15.3.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จั ด กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมสู่กิจกรรมชุมนุม/ชมรมของนักเรียน
15.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งชุมนุม/ชมรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
15.3.6 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลคุณภาพการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการจั ด ท ารายงานผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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15.4 การวัดและประเมินผล
15.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรี ยน พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
15.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพจากรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
จุดเน้นที่ 16 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทา
มีความพร้อมในการแข่งขัน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จาเป็นการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิต ศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่องวิท ยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ
มีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพและ
การมีงานทา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
16.1 กรอบความคิด
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากพัฒนาความรู้ ความสามรถทั้งด้านสติปัญญาแล้วยังต้องมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสนใจหรือทักษะด้านศิลปะ (ทัศนศิล ป์/
ดนตรี/นาฏศิลป์) กีฬาและมีทักษะพื้นฐานในอาชีพที่ตนเองชอบ สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ
และการมีงานทามีความพร้อมในการแข่งขันโดยการจัดกิจกรรมบูรณาการอาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่จะนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ อันเป็นสิ่งจาเป็นใน
การดารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง ตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงควรจัดให้นักเรียนค้นหาความสนใจดังกล่าวและ
สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองชอบตามความภนัด ความสนใจ และเป็นอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมาย เลี้ยง
ครอบครัวได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคงต่อชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดี
16.2 เป้าหมาย
16.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนดาเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมี
งานทา มีความพร้อมในการแข่งขัน โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
16.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
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โรงเรียนดาเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมี
งานทา มีความพร้อมในการแข่งขัน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
16.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
16.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ในการสร้ างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
บูรณาการอาชีพ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ มีความสนใจ หรือทักษะด้านศิล ปะ (ทัศนศิล ป์/ ดนตรี/
นาฏศิลป์) กีฬาและมีทักษะพื้นฐานในอาชีพที่ตนเองชอบ สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และ
การมีงานทามีความพร้อมในการแข่งขัน
16.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิขา
การ มีทักษะความรู้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
16.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style
16.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ
16.3.5 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง
มี ทั ก ษะพื้ น ฐานอาชี พ และการมี ง านท า มี ค วามพร้ อ มในการแข่ ง ขั น และการจั ด ท ารายงานผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
16.4 การวัดและประเมินผล
16.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดาเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง
มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทามีความพร้อมในการแข่งขัน
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดาเนิน การเพิ่มศั กยภาพนักเรียนให้ ส ามารถค้น พบตนเอง
มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทามีความพร้อมในการแขงขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป
16.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลคุ ณ ภาพจากรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
จุดเน้นที่ 17 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดารงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
17.1 กรอบความคิด
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
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ทรวงเป็นประมุข มีทัศนคดิที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ชื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม เป็นนักเรียนที่มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดารงชีวิต จึงต้องคานึงถึงทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ และพลเมื อ งโลกที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วามรู้
ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
17.2 เป้าหมาย
17.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนดาเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
2) โรงเรียนพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ จานวน 45 โรงเรียน
17.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนดาเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
2) โรงเรียนพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
17.3 วิธีการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
17.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความตระหนัก ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
17.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุ นแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
17.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
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17.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความมั่นคงปลอดภัย
17.3.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ ติดตามและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ ภัยคุกคาม
ทุกรูป แบบที่มีผ ลกระทบต่ อความมั่ น คง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุ นแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
17.3.6 นิเทศ กากับ ติดตาม ปละประเมินผลการดาเนินงาน เกี่ยวกับ การสร้างความตระหนักให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกั บภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่ อ ความมั่ น คง ได้ แ ก่ ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การค้ า มนุ ษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
17.3.6 จัดทารายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
17.4 การวัดและประเมินผล
17.4.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดาเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต อบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
3) ร้ อ ยละ 100 ของโรงเรี ย น พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและมี
ความพร้อมสามารถรับ มือกับ ภัยคุกคามทุกรูป แบบที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ
4) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีความรู้ความเข้าใจและ
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป
17.4.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสหวิทยาเขต
3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพจากรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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7. รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ด้วยรูปแบบ SPM.LPI
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาที่ยั่งยืน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทาการกาหนดเป้าหมาย
ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมี ในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกาหนด ทั้งที่กฎหมายดังกล่าว ต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศด้วยการสร้างคน
ไทยในอนาคตให้มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจสติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่
มั่นคงของชุมชน สังคม ความยากจนมีการกระจายโอกาส การเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ไม่คอรัปชั่น โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ครอบครั ว อยู่ ดี มี สุ ข ประชาชนคนไทยและเกษตรกรสามารถพึ่ ง พาตนเองทางด้ า นอาหารมี
หลักประกันความมั่นคงด้านอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการน้อมนาศาสตร์พระราชามาดาเนินชีวิตตาม
รูปแบบ ดังภาพ
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จากภาพวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเป็นการแสดงถึงกระบวนการของศาสตร์ พระราชา เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใช้กับทั้ง คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม มีความลุ่ม
ลึกและมีโครงการพระราชดาริหรืองานอื่นที่ทรงทาเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย
1. เข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ
1.1 การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Existing data)
ทรงสนใจค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และทรงรับฟังข่าวสารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะแผนที่ ทรงตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ทุกครั้งที่เสด็จทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริง เมื่อเสด็จ
ประทับบนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งก็ทรงทอดพระเนตรและตรวจสอบ หากไม่ถูกต้องจะทรงส่งข้อมูลให้หน่วย
ราชการ เช่น กรมแผนที่ทหารไปดาเนินการแก้ไข ในทางวิทยาการข้อมูล (Data Science) นั้นการทาความ
สะอาดข้อมูล (Data cleaning) มีความจาเป็นอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง
ทาเช่นนั้นมาโดยตลอด เช่น ทรงสอบถามความถูกต้องของแผนที่กับพระสหายแห่งสายบุรีเมื่อเสด็จ พื้นที่พรุ
แฆแฆ ที่ปัตตานี เป็น ต้น บรรดานักสถิติต่างทราบกัน ดีว่าเมื่อ ใส่ ข้อมูล ที่ไม่ส ะอาดเข้าไป วิเคราะห์ ดีใช้
แบบจาลองดีอย่างไรก็ได้แบบจาลองขยะออกมา เช่น (Garbage-in, Garbage out (GIGO) model) อัน
แสดงให้เห็นว่าทรงใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันกับที่มีความรู้ทางสถิติศาสตร์
อย่างลุ่มลึก ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ใช้หากแต่เป็นผู้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างผู้มีความรู้ ระมัดระวัง รอบคอบเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งแม้แต่นักวิทยาการข้อมูลที่มีอาชีพดังกล่าวโดยตรงยังรู้สึกเบื่อหน่ายและต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษในการ
ทาความสะอาดข้อมูลดังกล่าว การที่ทรงแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลที่มีอ ยู่แล้ว เช่น การแก้ไขแผนที่นั้น
สะท้อนให้เห็นถึงพระนิสัยในการทรงงานอย่างมีวิริยะและมีความเข้าใจในวิชาการเป็นอย่างยิ่ง
1.2 การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเอาพระทัย
ใส่ ใ นการใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะระบบสถิ ติ ท างการ (Official statistics) และ
การสามะโนประชากร (Census) และสถิติศาสตร์ศึกษา (Statistical Education) ทรงมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างลุ่มลึกถึงความสาคัญของการใช้สถิติในการพัฒนา
1.3 . การวิเคราะห์และวิจัย (Analytics and Research)
โครงการพระราชดาริ จานวน 4,810 โครงการ อาศัยการวิเคราะห์และการวิจัย สร้างองค์ความรู้ที่
มั่นใจว่าได้ผลก่อนที่จะนาไปปฏิบัติจริง โครงการพระราชดาริโครงการหนึ่งที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
วิจัยมากที่สุดโครงการหนึ่งคือโครงการหลวง (Royal Project) โดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชเมือง
หนาวและการเลี้ยงสัตว์จากเมืองหนาว เช่น ปลาเทราท์ มีการจัดตั้งสถานีวิจัยโครงการหลวง และสถานี
เกษตรหลวงมากมาย การค้นคว้าวิจัยดังกล่าว รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการวิจัยตลาด ผลสาเร็จจากการวิจัยทาให้โครงการหลวงมีความก้าวหน้ามาก ทา
ให้แก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและการทาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง ทาให้คนไทยได้บริโภคสินค้าคุณภาพสูงและ
ทดแทนการนาเข้าได้มหาศาล
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1.4 การทดลองจนได้ผลจริง (Experiment till actionable results)
พระตาหนักจิตรลดารโหฐานเป็นห้ องทดลองขนาดใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้น มีทั้งการเลี้ยงโคนม
ท านา ปลู ก ต้ น ยางนา ปลู ก ป่ า ทดลองท าโรงสี ทดลองท านมผงอั ด เม็ ด ผลิ ต ถ่ า นชี ว ภาพ และอื่ น ๆ
อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ทรงทดลองจนกว่าจะทรงมั่นพระทัยว่าได้ผลดีจริง นาไปใช้งานได้จริง จึงทรงเผยแพร่
ต่อไป ความใส่พระทัยในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ นั้นแสดงให้เห็นเด่นชัดตลอด
พระชนม์ชีพ บางโครงการทดลองใช้เวลาทดลองยาวนานสิบสามถึงสิบสี่ปี เพื่อให้มั่นใจว่าทาแล้วได้ผลจริ ง
เช่น การทาฝนหลวงหรือฝนเทียม ก่อนที่จะนาไปสร้างต้นแบบหรือขยายผลให้ความรู้แก่ประชาชนที่จะทา
ต่อเองได้ ทรงต้องมั่นใจผลของการทดลองว่าได้ผลจริงก่อนเผยแพร่หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประชาชน
2. เข้าถึง (Connecting) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
2.1 ระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระประสงค์
ให้การพัฒนาเป็นการระเบิดจากข้างใน หมายความว่าให้ประชาชนหรือชุมชนที่เข้าไปพัฒนาหรือทางาน เกิด
การปรับตัวที่จะพัฒนาตนเอง เกิดความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเสียก่อน ไม่ใช่สิ่งที่ทางราชการเข้าไปบังคับ
ให้ประชาชนหรือชุมชนทา ซึ่งจะไม่ยั่งยืน จึงทรงเน้นการพัฒนาคน ให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน
แล้วจึงเข้าไปพัฒนาเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเข้าถึงก่อนจะพัฒนา ไม่ใช่นาการพัฒนาเข้าไปโดยที่ประชาชนยัง
ไม่ตระหนักหรือเห็นความสาคัญของการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง หลักการในข้อนี้ตรงกับหลักวิชาการ
สมัยใหม่ว่าด้วยการนาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) ดังที่ John P. Kotter ได้
น าเสนอว่ า ในการเปลี่ ย นแปลงต้ อ งท าให้ ค นตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลง
(Establishing a Sense of Urgency) ต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ (Communicate the vision) เพื่อให้คนได้เห็น
ทิศทางที่ชัดเจนที่จะเปลี่ยนแปลง
2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand target)
“ฉันครองราชย์สองปีแรก ฉันไม่มีผลงาน เพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไร”พระราชปรารภนี้
สะท้อนให้เห็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาในการเข้าถึงแล้วจึงพัฒนาได้เป็นอย่างยิ่ง ทรงให้ความสาคัญกับ
การทาความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคือประชาชน ว่าประชาชนต้องการอะไร ก่อนที่จะทรงงาน ภาพที่คนไทย
ทุกคนได้พบเห็นจนเจนตาคือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดที่จะประทับกับพื้นดิน
เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อที่จะทรงเข้าใจความเดือดร้อน ปัญหา ความทุกข์ยากของ
ชาวบ้าน เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป ทรงมีพระเมตตาอย่างสูงต่อประชาชนในการที่จะเข้าใจปัญหาของประชาชน
โดยเฉพาะเมื่อประชาชนจะถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานพระเมตตาในการปัดเป่าความทุกข์ร้อนต่าง ๆ ใน
หลายครั้งทางราชการเองกลับขัดขวาง ทั้งนี้ทรงพยายามเข้าใจกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนของพระองค์ ในแต่
ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งมากที่สุด
3. สร้างปัญญา (Educate)
การสร้างปัญญาสังคมเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการเข้าถึงประชาชน หากประชาชนยัง ขาดความเข้าใจก็
ต้องสร้างปัญญาสังคมให้ประชาชนเข้าใจ ครูแห่งแผ่นดิน เลือกจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการสื่อสารกับประชาชน
เพื่อสร้างปัญญา ทรงเลือกใช้วิธีการพูดที่จะสร้างปัญญาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ในคราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน “โคพันธุ์และสุกร” แก่ชาวไทย
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ภูเขาในภาคเหนือ นักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเสด็จ ฯ ไปด้วย พระองค์โปรดฯ ให้
นักวิชาการเกษตรแนะนาชาวไทยภูเขา ซึ่งการบรรยายนั้นใช้ศัพท์วิชาการยาก ที่ชาวเขาฟังอย่างไรก็คงไม่
เข้าใจ พระองค์ทรงปล่อยให้นักวิชาการพูดอธิบายประมาณครึ่งชั่วโมง ทรงสังเกตเห็นชาวเขานั่งฟังทาตา
ปริบๆ จึงทรงถามว่า “จบแล้วหรือยัง” นักวิชาการกราบทูลว่า “จบแล้วพระพุทธเจ้าข้า” จึงมีพระราชดารัส
ว่า “ถ้าอย่างนั้น ฉันพูดบ้างนะ” “ฟังให้ดี ๆ นะ จะเลี้ยงหมูให้มันอ้วน โตเร็วๆ ต้องให้มันกินให้อิ่ม”
3. พัฒนา แนวพระราชดาริในการพัฒนานั้นเมื่อทรงเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนานั้น ทรงมีหลักการสาคัญคือ
3.1 เริ่มต้นด้วยตนเอง (Self-initiated)
แนวพระราชดาริในการพัฒนาทรงเน้น การพัฒ นาที่เกิดจากประชาชนต้องการจะพัฒนา ตลอด
รัชสมัยในการทรงงานในบางครั้ง ประชาชนก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการพระราชดาริเช่นกัน ไม่เคยทรง
ฝืนบังคับประชาชนให้ร่วมมือแต่อย่างใดด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน กลับทรงเริ่มต้นโครงการพระราชดาริใหม่
อย่างสม่าเสมอจนมีโครงการพระราชดาริ จานวน 4,810 โครงการ และความต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังที่ทรงเน้นเสมอว่าการพัฒนานั้นต้องระเบิดจากข้างในก่อน
3.2 พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliance)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเน้นว่า
การพัฒ นาต้องทาให้ ป ระชาชนพึ่งพาตนเองได้ ทรงโปรดให้ ป ระชาชนทาอะไรได้ด้ว ยตนเอง ทรงโปรด
ความเรียบง่ายและพึ่งพาตนเองได้ ดังที่ได้พระราชทานพระราชดาริ "การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก" ปล่อยให้
ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง "การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง" ได้แก่ ปลูกไม้
เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามประเภทของการปลูกแล้วยังช่วยสร้ างความชุ่มชื้นให้แก่
พื้นดินด้วย พระองค์จึงทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์ที่อยู่อย่างเกื้อกูลกัน ทาให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง
ยั่งยืน แนวพระราชดาริในเรื่องการพึ่งพาตนเองได้ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เร่งร้อนจะพัฒนาโดยการ
ยัดเยียดเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเงิน เข้าไปในการพัฒนาก็สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในเรื่องของการปลูกป่า
3.3 ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ (Prototype and role model)
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรด
การสร้างต้นแบบการเผยแพร่ความรู้ โดยทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การที่ทรง
เลือกใช้พื้นที่ที่มีปัญหาและความยากลาบากในการพัฒนานั้นก็เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นและทา
ตาม ซึ่งหากแม้พื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดก็ยังพัฒนาให้ดีได้ ประชาชนเองก็น่าจะทาตามได้เป็นการเรียนรู้จาก
ตัวแบบ (Role model) ที่เป็นแรงบันดาลใจการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้น การเข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา จึงเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
3.4 สืบสาน รักษา ต่อยอด (Continuing to maintain)
จากพระปฐมบรมราชโองการของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” เนื่องใน พระราชพิธีพรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
ทรงให้ ความมั่น ใจแก่ประชาชนชาวไทยถึงพระราชปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานว่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่าง ๆ ของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร” รัชกาลที่ 9 จะได้สืบสาน รักษา และต่อยอด ต่อไปในรัชกาลที่ 10 เพื่อความเจริญ
สงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้นาไปสู่รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ด้วยรูปแบบ SMP.LPI

S = Standard หมายถึง มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
P = Policy หมายถึงมีการวางแผนและดาเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อให้บรรลุตามวิ สัยทัศน์ของ
องค์กร
M = Management หมายถึง มีระบบบริหารจัดการที่ดี
L = Leadership หมายถึง การเป็นผู้นา พร้อมเป็นผู้ชี้แนะและให้ความช่วยเหลือ
P = Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
I = Innovation หมายถึง มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้วยนวัตกรรม
เป้ า หมายการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาล าปาง ล าพู น
ด้วยรูปแบบ SMP.LPI
เพื่อการพัฒ นาโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงได้
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5Q และในส่วนการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ จะพิจารณาได้จากทักษะ 3R8C ซึ่งเป็นทักษะ
สาคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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5Q
Q1 : นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)
หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่สื่อให้เห็นถึงการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ตามความคาดหวัง
ของสังคม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กาหนดไว้ โดยสามารถวัดได้จาก 11 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและ
เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2) นักเรียนมีความต้องการจาเป็น พิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มด้อยโอกาส และที่มีกลุ่มอยู่ในพื้นที่
ธุรกันดาร ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3) นักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
5) นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมใน
การเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
6) นักเรียนมีสมรรถนะที่จาเป็นด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การเรียนรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Science Literacy)
7) นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 3
8) นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy) ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
10) นักเรียนมี Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
11) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี ผล
ต่อความมั่นคง
Q2 : ครูคุณภาพ (Quality Teacher)
หมายถึ ง ครู ที่ ค รองตน ครองคน ครองงานเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถโน้มน้าว จูงใจให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและมีความร่วมมือในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีความสุข สามารถวัดได้จาก 6 ประเด็น ต่อไปนี้
1) ครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
2) ครูจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณควาเป็นครู
3) ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
4) ครูจัดการเรียนรู้ด้วบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5) ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
6) ครูใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
Q3 : ผู้บริหารคุณภาพ (Quality School Director)

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 47

หมายถึง ผู้บริหารที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการศึกษาและดาเนินการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาที่สมบูรณืแบบ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ สามารถวัดได้จาก 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) ผู้บริหารมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
Q4 : โรงเรียนคุณภาพ (Quality School)
หมายถึง โรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในด้านคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารจัดการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ
เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม สามารถวัดได้จาด 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความต้องการ ของผู้เรียนและ
บริบท อย่างมีประสิทธิภาพ
2) โรงเรียนบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
5) โรงเรียนมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
Q5 : สานักงานเขตคุณภาพ (Quality Secondary Education Service Area)
หมายถึง ส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพูน มีการดาเนินงาน บรรลุ ตาม
เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการ
พัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอานาจและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม จากู้ที่เกี่ยวข้อง มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถวัดได้จาก
3 ประเด็น ต่อไปนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3R8C
1. Reading : สามารถอ่านออก
2. (W)Riting : สามารถเขียนได้
3. (A)Rithmatic : มีทักษะในการคานวณ
4. Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้
5. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม
6. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือในการทางานเป็นทีม
7. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
8. Cross-Cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม
9. Computing and ICT Literacy : มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
10. Career and Learning Skill : มีทักษะอาชีพ และการเรียนรู้
11. Compassion : มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย
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8. กระบวนการสาคัญ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ด้วยรูปแบบ SPM.LPI
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมลาปาง ลาพูน ใช้กระบวนการสาคัญ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เรียนรู้เข้าใจ
เรียนรู้เข้าใจ นโยบาย เป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก่อนที่จะวางแผนการดาเนินการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นต้องเข้าใจบริบท สภาพชุมชน สภาพปัญหา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนโรงเรียน และ
นักเรียน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงานของแต่ละส่วนนาไปสู่การพัฒนา และสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 ใช้พื้นที่เป็นฐาน
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และนามาวางแผนร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูล (School Based Management
: SBM และ Student Based Management) มาวางแผนโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ขั้นที่ 3 บูรณาการการปฏิบัติ
จากการวางแผนโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติการ ใช้ลักษณะบูรณาการการทางาน
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)
ในการบริหารจัดการ เช่น นิเทศออนไลน์ การประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอล มีการผสานแนวคิด/วิธีการเป็น
องค์รวม ทาน้อยได้มาก โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ขั้นที่ 4 จัดการสะท้อนผล
จากการดาเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการ
ทางาน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการทางานที่ดีขึ้น เกิดเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ขั้นที่ 5 กลไกยั่งยืน
นาผลการดาเนินงาน การปฏิบัติ สรุปรายงานผล นาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และมี
การสร้างระบบสนับสนุน เสริมแรง และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
การปฏิบัติงานขับ เคลื่ อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึ ก ษา
ลาปาง ลาพูน ด้วยรูปแบบ SPM.LPI ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการ
นิ เ ทศ ติ ด ตาม และรายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง มี แ นวทางการด าเนิ น งาน
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตาม และรายงานเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มผู้ใช้เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสรุปรายงานผล ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
1.1 เพื่อติดตาม กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม และรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
1.2 เพื่อใช้กระบวนการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสหวิทยาเขต ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และระดับโรงเรียน
2. เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ด้วยรูปแบบ SPM.LPI จาแนกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง ลาพูน
2.2 แบบนิเทศ ติดตาม จุดเน้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
2.3 แบบสรุปการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล เมื่อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา
3. ผู้ใช้เครื่องมือและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ด้วยรูปแบบ SPM.LPI แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสหวิทยาเขต ระดับ
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลถ่มสาระการเรียนรู้ และระดับโรงเรียน
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นการนิเทศ ได้แก่
1) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2) ระดับนิเทศภายใน
3) การจัดการเรียนรู้ Active Learning
4) DLIT/DLTV
5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์
6) การประกันคุณภาพสถานศึกษา
7) การจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพิเศษ (โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล/โรงเรียนประชารัฐ)
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วัตถุประสงค์ ของแต่ละระดับ ดังนี้
ในสังกัด

ระดับเขตพื้นที่
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้การแนะนาช่วยเหลือการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของทุ ก
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด
ระดับสหวิทยาเขต
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้การแนะนาช่วยเหลือการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของทุ ก
โรงเรียนที่อยู่ในสหวิทยาเขต
ระดับโรงเรียน
เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้การแนะนาช่วยเหลือการจัดการเรียน การสอนของครูทุกคนในทุกห้องเรียนที่
ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน ให้บรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. การสรุปและรายงานผล
ใช้แบบนิเทศ ติดตาม ระยะเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการสรุปและรายงานผล ดังนี้
1. ระดับโรงเรียน ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับสหวิทยาเขต สรุปและ
รายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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ภาคผนวก

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ด้วยรูปแบบ SPM.LPI
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่

ตัวชี้วัด

จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
1 1.1 สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป
1.2 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 85 ขึ้นไป

หน่วย
นับ

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2565

ร้อยละ

90

ร้อยละ

85

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
กลุ่ม
กฎหมาย
(หลัก)/
อำนวยการ/
กลุ่มพัฒน์ฯ/
DLICT

จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน”
2 ร้อยละของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้
ร้อยละ
100
ผอ.เขต/รอง
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ผอ.เขต และ
กลุ่มนิเทศ
3 ร้อยละของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้
ร้อยละ
80
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
4 ร้อยละของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนางานวิชาการ
ร้อยละ
100
ทุกกลุม่ /
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป
หน่วย/
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
ก.ต.ป.น.
5 ร้อยละของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนางานวิชาการ
ร้อยละ
80
งานงบประมาณงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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ที่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2565

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม
6 ร้อยละของโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
ร้อยละ
100
นิเทศฯ
หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน สังคม
7 ร้อยละของโรงเรียนดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร ร้อยละ
80
สถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
8 ร้อ ยละของโรงเรีย น ดำเนิ น การส่ง เสริม การขับ เคลื่อ นคุ ณ ภาพ ร้อยละ
100
กลุ่ม
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายและ
แผน(หลัก)/
9 ร้อ ยละของโรงเรีย น ดำเนิ น การส่ง เสริม การขับ เคลื่อ นคุ ณ ภาพ ร้อยละ
80
ส่งเสริมฯ/
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับ
นิเทศฯ
คุณภาพดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา ร้อยละ
100
นิเทศฯ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(หลัก)/
ส่งเสริมฯ
11 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา ร้อยละ
80
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
12 ร้อยละของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ ร้อยละ
100
พัฒน์ฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
(หลัก)/
นิเทศฯ/
13 ร้อยละของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ ร้อยละ
80
DLICT
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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ที่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2565

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
14 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ร้อยละ
100
พัฒน์ฯ
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
(หลัก)/
จิตวิญญาณความเป็นครู
กฎหมายฯ/
15 ร้อ ยละของโรงเรี ย น ดำเนิ น การส่ ง เสริ ม พั ฒ นา ครูและบุ คลากร ร้อยละ
บุคคลฯ
80
ทางการศึก ษาในสัง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา
ลำปาง ลำพูน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 9 สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16 ร้อยละของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพู น ร้อยละ
90
อำนวยการ
มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
(หลัก)/
17 ร้อ ยละของกลุ่ ม งานในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา ร้อยละ
ทุกกลุม่ และ
100
หน่วย
ลำพูน ลำปาง มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป
นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วย ค่าเป้าหมาย กลุ่มที่
นับ
ปี 2565 รับผิดชอบ

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”
18 ร้อยละของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ
100
นิเทศฯ
การจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู”้
(หลัก)/
DLICT
19 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ
80
การจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning
20 ร้อ ยละของโรงเรีย น มี ก ารดำเนิ นการส่ง เสริม และพั ฒ นาทั ก ษะ ร้อยละ
100
นิเทศฯ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
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ที่

ตัวชี้วัด

หน่วย ค่าเป้าหมาย กลุ่มที่
นับ
ปี 2565 รับผิดชอบ

21 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ ร้อยละ
80
เรี ย นรู ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active Learning ของครู แ ละจั ด การเรี ย นรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
22 ร้อ ยละของโรงเรีย น มี ก ารดำเนิ นการส่ง เสริม และพั ฒ นาทั ก ษะ ร้อยละ
100
การจัดการ Co-creation Learning
23 ร้อ ยละของโรงเรีย น มี ก ารดำเนิ นการส่ง เสริม และพั ฒ นาทั ก ษะ ร้อยละ
80
การจัดการเรียนรูด้ ้วยวิธีการ Co-creation Learning ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน สมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
24 ร้อ ยละของโรงเรี ย น ดำเนิ น การส่ ง เสริม และพั ฒ นาให้ ค รูใช้ สื่ อ ร้อยละ
100
นิเทศฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(หลัก)/
พัฒน์ฯ/
25 ร้อ ยละของโรงเรี ย น ดำเนิ น การส่ ง เสริม และพั ฒ นาให้ ค รูใช้ สื่ อ ร้อยละ
80
DLICT
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วย ค่าเป้าหมาย กลุ่มที่
นับ
ปี 2565 รับผิดชอบ

จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้”
26 ร้อยละของผู้นิเทศ มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ
100
นิเทศฯ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้”
27 ร้อยละของผู้นิเทศ มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ
80
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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นโยบายที่ ๔ เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
ที่

ตัวชี้วัด

จุดเน้นที่ 14 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
28 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นกั เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
29 ร้อยละของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
30 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นกั เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป
31 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
32 ร้อยละของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กำหนดในระดับดีขึ้นไป
33 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
34 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่านการคิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
35 ร้อยละของโรงเรียน ที่มีนกั เรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับดีขึ้นไป
36 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิม่ และยกระดับการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

หน่วย ค่าเป้าหมาย กลุ่มที่
นับ
ปี 2565 รับผิดชอบ
ร้อยละ

100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80
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นิเทศฯ

นิเทศฯ

นิเทศฯ

ที่

ตัวชี้วัด
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นับ
ปี 2565 รับผิดชอบ

37 ร้อยละของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบ ร้อยละ
100
นิเทศฯ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
38 ร้อยละของโรงเรียนมีนกั เรียนที่มผี ลการทดสอบทางการศึกษา
ร้อยละ
80
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชา
เพิ่มขึ้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
39 ร้อยละของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบ ร้อยละ
80
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
40 ร้อยละของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสาร ร้อยละ
100
นิเทศฯ
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน
41 ร้อยละของโรงเรียน ที่มีนกั เรียนมีการสือ่ สารภาษาอังกฤษ และ
ร้อยละ
80
สื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป
42 ร้อยละของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสาร ร้อยละ
80
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป
43 ร้อยละของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะ
ร้อยละ
100
นิเทศฯ
ด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน
44 ร้อยละของโรงเรียนทีม่ ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่ รายวิชา ร้อยละ
80
วิทยาการคำนวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
45 ร้อยละของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะ
ร้อยละ
80
ด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
46 ร้อยละของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม ร้อยละ
100
ส่งเสริมฯ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(หลัก)/
นิเทศฯ
47 ร้อยละของโรงเรี ยน พั ฒนาศักยภาพนั กเรียนให้เป็ นผู้มี ความคิดริเริ่ม ร้อยละ
80
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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จุดเน้นที่ 16 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ มีความพร้อม
ในการแข่งขัน
48 ร้อยละของโรงเรียนดำเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ ร้อยละ
100
ส่งเสริมฯ
ตนเอง มี ทั ก ษะพื้ น ฐานอาชี พ และการมี ง านทำมี ค วามพร้ อ ม
(หลัก)/
ในการแข่งขัน
นิเทศฯ
49 ร้อยละของโรงเรียนดำเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ ร้อยละ
80
ตนเองมี ทั ก ษะพื้ น ฐานอาชี พ และการมี ง านทำมี ค วามพร้ อ ม
ในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จุดเน้นที่ 17 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
50 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ร้อยละ
100
ส่งเสริมฯ
มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ แ ละพลเมื อ งโลกที่ ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
51 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ร้อยละ
80
มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ แ ละพลเมื อ งโลกที่ ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
52 ร้อยละของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ
100
ส่งเสริมฯ
และมี ค วามพ ร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ยคุ ก คาม ทุ ก รู ป แบ บ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงได้ แก่ ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ
53 ร้อยละของโรงเรียน ดำเนินการพัฒ นาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ร้อยละ
80
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 1 : ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็นการพิจารณา : พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังนี้
1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 90 คะแนนขึน้ ไป
2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 85 คะแนนขึน้ ไป
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
ในการพัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรม 1.1 มีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและ

 แผนปฏิบัติการประจำปี
4
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บคุ ลากรในหน่วยงาน  ผลการประเมินคุณธรรมและ
(ดีมาก)
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บคุ ลากร
ทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสูก่ ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
ในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาล ต่อเนื่อง
สถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และมีผล
.......................................................................................................................................... เกี่ยวกับประเด็นการพิจารณา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
.......................................................................................................................................... โปรดระบุ
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา 85
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
1. .....................................
คะแนน ขึ้นไป
1) ....................................................................................................................................
2. .....................................
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
2) ...................................................................................................................................
3. ………………………………..
ในการพัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรม
3)..………………………………………………………………………………………………………………….... ฯลฯ

3
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
(ดี)
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บคุ ลากร
ในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาล


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
2. ผลการดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ต่อเนือ่ ง และ
1)  ไม่มี  มี ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของสถานศึกษา และวางแผนการทำงาน
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาไม่น้อย
2)  ไม่มี  มี ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมิน และกรอบระยะเวลา
กว่า 80 คะแนน
ตามที่กำหนด
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ใน
3)  ไม่มี  มี ใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและ
การดำเนินงานของสถานศึกษา
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 3. ปัญหาอุปสรรค
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุก
1) .................................................................................................................................
ระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ
2) .................................................................................................................................
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
3) ................................................................................................................................
ต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ฯลฯ
ของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ใน
1) ................................................................................................................................
การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและ
2) ................................................................................................................................
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
3) ................................................................................................................................
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุก
ฯลฯ
ระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสูก่ ารปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาต่ำกว่า 75 คะแนน

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน”
ประเด็นการพิจารณา : การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่เกีย่ วกับ
1. การสร้างหรือประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
การจัดการศึกษาใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล
4
พัฒนางานและมีการสร้างหรือประยุกต์ใช้
กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุม่ บริหารงานทั่วไป
(ดีมาก)
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร 1.1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน คือ................................................................
และการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
1.2 ผลการดำเนินงาน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาพัฒนางานและมีการสร้าง
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการขับเคลื่อน
หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร และการจัดการศึกษา
คุณภาพโดยครอบคลุมภารกิจ 4 กลุ่มงาน
ที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามบริบทของโรงเรียน และมีการเผยแพร่ 1)  ไม่มี  มี การสร้างนวัตกรรมรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
“1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน”
ที่หลากหลาย
ทางเว็บไซต์ที่เขตพื้นที่กำหนด
2)  ไม่มี  มี การประยุกต์ใช้นวัตกรรมรูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย
3)  ไม่มี  มี การสร้างเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่หลากหลาย
4)  ไม่มี  มี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย
5)  ไม่มี  มี เอกสารหรือสรุปนวัตกรรมและเผยแพร่ออนไลน์

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม
ของโรงเรียน
 สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม
ของแต่ละกลุม่ งาน
 บันทึกประชุม/รายงาน
การประชุม
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. เอกสารสรุปนวัตกรรม
2. ภาพถ่ายกิจกรรม
3. สถิติจากการเผยแพร่
4. Application และโปรแกรมต่างๆ
ที่นำมาประยุกต์ใช้
5. การเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ที่

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


3
(ดี)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับ
2. กลุ่มบริหารวิชาการ
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางาน
2.1  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ ..........................................................
และมีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
2.2 ถ้ามีโครงการ/กิจกรรม มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัด ในกลุ่มบริหารวิชาการอย่างไร
การศึกษาที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ
1) .............................................................................................................................
และมีการขับเคลื่อนคุณภาพโดยครอบคลุม
2) .............................................................................................................................
ภารกิจ 3 กลุ่มงานตามบริบทของโรงเรียนและ 2.3 ผลการดำเนินงาน ในโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นอย่างไร
มีการเผยแพร่“1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
1) .............................................................................................................................
การบริหารงาน” ทางเว็บไซต์ที่เขตพื้นที่
2) .............................................................................................................................
กำหนด
2.4 ปัญหาอุปสรรค
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
2.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
3. กลุ่มบริหารบุคคล
3.1  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ ..........................................................
3.2 ถ้ามีโครงการ/กิจกรรม มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในกลุ่มบริหารบุคคลอย่างไร

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เขตพื้นที่กำหนด
6. …………………………………………….
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่เกีย่ วกับ
1) .............................................................................................................................
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา
2) .............................................................................................................................
งานและมีการสร้างหรือประยุกต์ใช้
3.3 ผลการดำเนินงาน ในโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นอย่างไร
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร
1) .............................................................................................................................
และการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
2) .............................................................................................................................
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการขับเคลื่อน
3.4 ปัญหาอุปสรรค
คุณภาพโดยครอบคลุมภารกิจ 2 กลุ่มงาน
1) .............................................................................................................................
ตามบริบทของโรงเรียนและมีการเผยแพร่
2) .............................................................................................................................
“1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน”
3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ทางเว็บไซต์ที่เขตพื้นที่กำหนด
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับ
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา
งานและมีการสร้างหรือประยุกต์ใช้
4.1  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ ..........................................................
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร 1.2 ถ้ามีโครงการ/กิจกรรม มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
ในกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างไร
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีการขับเคลื่อน
1) .............................................................................................................................
คุณภาพโดยครอบคลุมภารกิจ น้อยกว่า
2) .............................................................................................................................
2 กลุ่มงาน และมีการเผยแพร่“1 โรงเรียน 1 4.3 ผลการดำเนินงาน ในโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นอย่างไร
นวัตกรรมการบริหารงาน” ทางเว็บไซต์ที่
1) .............................................................................................................................
เขตพื้นที่กำหนด
2) .............................................................................................................................

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.4 ปัญหาอุปสรรค
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
4.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
5.1  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ ..........................................................
5.2 ถ้ามีโครงการ/กิจกรรม มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในกลุ่มบริหารทั่วไปอย่างไร
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
5.3 ผลการดำเนินงาน ในโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นอย่างไร
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
5.4 ปัญหาอุปสรรค
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
5.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 66

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
ในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 แผนปฏิบัติการประจำปี
4
ภายในสถานศึกษา โดยมีการดำเนินการ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
(ดีมาก)
ครบทั้ง 8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
.....................................................................................
 รายงานการประชุมการจัดทำ
ปรากฏชัดเจน
.......................................................................................................................................... มาตรฐานสถานศึกษาระดับ
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ขั้นพื้นฐาน
ในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
1) ....................................................................................................................................  ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา

3
ภายในสถานศึกษา โดยมีการดำเนินการ
2) ................................................................................................................................... ระดับขั้นพื้นฐาน
(ดี)
ครบทั้ง 8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
3)..…………………………………………………………………………………………………………………....  ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงาน
ปรากฏชัดเจนบางข้อ
2. ผลการดำเนินงาน
4 กลุ่มงาน
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1)  ไม่มี  มี การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
 รายงานประเมินตนเอง
ในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
(SWOT Analysis) สู่การกำหนดปัญหาและความต้องการ

ของครูผู้สอน
2
ภายในสถานศึกษา โดยมีการดำเนินการ
ในการพัฒนาสถานศึกษา
 รายงานประเมินตนเองของ
(พอใช้)
ไม่ครบ 8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
2)  ไม่มี  มี การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนด
สถานศึกษา (self-assessment
ปรากฏบางข้อ
เป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา report) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

โรงเรียนไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา


1
(ปรับปรุง)

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3)  ไม่มี  มี การวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
4)  ไม่มี  มี การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม/ การนิเทศภายใน/ กิจกรรมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)
6)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
7)  ไม่มี  มี การสรุปและเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
(self-assessment report) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
8)  ไม่มี  มี การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................
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คำอธิบายระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับประเด็นการพิจารณา
โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3. ………………………………..
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 68

จุดเน้นที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน
 หลักสูตรสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ ตามมาตรฐานสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

4
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
(ดีมาก)
ที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
กับการพัฒนางานวิชาการ
7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ...................................................................................
 ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
.......................................................................................................................................  วิจัยในชั้นเรียน
ในการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………….

 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ
3
สู่ระบบประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
(ดี)
ที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 7 ข้อ 1) ................................................................................................................................... โปรดระบุ
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ 2)....................................................................................................................................
1. .....................................
3)..…………………………………………………………………………………………………………………..
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
2. .....................................
ในการส่งเสริมส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 2. ผลการดำเนินงาน

3. .....................................
2
ภายในสถานศึกษา โดยมีการดำเนินการ
1)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม
ฯลฯ
(พอใช้)
ไม่ครบ 7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
2)  ไม่มี  มี ข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
บางข้อ
3)  ไม่มี  มี ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4)  ไม่มี  มี ข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ผู้เรียน
5)  ไม่มี  มี ข้อมูลสารสนเทศด้านสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรฯ ของ
ผู้เรียน
6)  ไม่มี  มี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7)  ไม่มี  มี การวิจัยในชั้นเรียน
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................
ฯลฯ
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โรงเรียนไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณสู่ระบบประกันคุณภาพ

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
 แผนปฏิบัติการประจำปี
(ดีมาก)
ที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
.......................................................................................................................................... กับการพัฒนางานงบประมาณ
..........................................................................................................................................  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้
ในการส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ
1) .................................................................................................................................... สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดิน

3
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2) ....................................................................................................................................  หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
(ดี)
ที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ 3)..………………………………………………………………………………………………………… …..……  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ 2. ผลการดำเนินงาน
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
ในการส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ

2)  ไม่มี  มี แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โปรดระบุ
2
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3)  ไม่มี  มี แผนปฏิบัติการประจำปี
1. .....................................
(พอใช้)
ที่เข้มแข็ง โดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ
4)  ไม่มี  มี ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
2. .....................................
6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ
เงินรายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดิน
ฯลฯ

โรงเรียนไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการส่งเสริมพัฒนางานงบประมาณ
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เข้มแข็ง


1
(ปรับปรุง)

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
5)  ไม่มี  มี การบริหารการเงินและบัญชี
6)  ไม่มี  มี การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ประเมินผลการดำเนินงาน
การเงินและพัสดุ
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) .............................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)................................................................................................................................
2)................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................
ฯลฯ
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คำอธิบายระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคลสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน
 ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
ในการส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล 1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนางานบุคคล ตามมาตรฐานสถานศึกษา

 รายงานผลการพัฒนาตนเอง
4
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
(ดีมาก)
ที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 7 ข้อ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทางการศึกษา
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 ภาพถ่ายการพัฒนาตนเอง
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
...........................................................................................................................................  ภาพถ่ายการส่งเสริมวินัย
ในการส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล ........................................................................................................................................... คุณธรรม จริยธรรมและ

3
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(ดี)
ที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 7 ข้อ 1).......................................................................................................................................  ภาพถ่ายการเสริมสร้างขวัญ
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ 2)....................................................................................................................................... และกำลังใจ
3)..………………………………………………………………………………………………………………………  เอกสารหลักฐานอื่นๆ
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล 2. ผลการดำเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
2
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม
โปรดระบุ
(พอใช้)
ที่เข้มแข็งา โดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ
2)  ไม่มี  มี การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1. .....................................
7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ 3)  ไม่มี  มี การพัฒนาครูด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. .....................................
ในการจัดการเรียนการสอน
3. .....................................

โรงเรียนไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เข้มแข็ง


1
(ปรับปรุง)

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4)  ไม่มี  มี การส่งเสริมให้ครูผสู้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาตนเอง
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5)  ไม่มี  มี การบริหารงานบุคคล โดยมีการวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ
6)  ไม่มี  มี การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
7)  ไม่มี  มี การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล โดยกำกับ ติดตาม
ควบคุม ดูแล และจัดทำสารสนเทศในงานบริหารบุคคล
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) .............................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)................................................................................................................................
2)................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................
ฯลฯ
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คำอธิบายระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน
 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ในการส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงาน
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารทั่วไป ตามมาตรฐานสถานศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4
ทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
หรือแผนปฏิบัติการประจำปี
(ดีมาก)
สถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 ภาพถ่ายอาคารสถานที่และ
ครบทั้ง 9 ข้อและมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ ........................................................................................................................................... สภาพแวดล้อม
ชัดเจน
..........................................................................................................................................  ภาพถ่ายหรือบันทึกการใช้
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ในส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป 1)....................................................................................................................................... การบริหารจัดการหรือการจัดการ

3
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) .................................................................................................................................... เรียนรู้
(ดี)
ที่เข้มแข็งสู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
3).. ……………………………………………………………………………………………..………………..……  เอกสารหลักฐานอื่นๆ
สถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ 2. ผลการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
ครบทั้ง 9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
1)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม
โปรดระบุ
ปรากฏชัดเจนบางข้อ
2)  ไม่มี  มี การกำหนดเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
1. .....................................
3)  ไม่มี  มี ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2. .....................................
4)  ไม่มี  มี จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ฯลฯ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
5)  ไม่มี  มี จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ในการส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงาน
จัดการ และการจัดการเรียนรู้
ทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
6)  ไม่มี  มี กระบวนการบริหารจัดการด้านงานประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยมีการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบและหลากหลาย
ไม่ครบ 9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
7)  ไม่มี  มี การวางแผนการดำเนินงานธุรการอย่างเป็นระบบ
บางข้อ
8)  ไม่มี  มี การวางแผนการดำเนินงานงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
อย่างเป็นระบบ
ในการส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงาน
9)  ไม่มี  มี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
และภาคีเครือข่าย
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) .............................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)................................................................................................................................
2)................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................
ฯลฯ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 4 : ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
ประเด็นการพิจารณา : โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1.วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 1.1 มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี

4
ที่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง และตอบสนอง
ที่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
(ดีมาก)
ความต้องการของผู้เรียนชุมชน สังคม
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
โดยดำเนินการ ครบทั้ง 8 ข้อ และ
........................................................................................................................................... ของสถานศึกษา และคณะทำงาน
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
..........................................................................................................................................  รายงานการประชุมการจัดทำ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
การพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
1) .................................................................................................................................... หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อ

3
ที่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง และตอบสนอง
2) .................................................................................................................................... การเปลีย่ นแปลง และตอบสนอง
(ดี)
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
3) ..………… ………………………………………………………………………………………………....…… ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
โดยดำเนินการ ครบทั้ง 8 ข้อ และ
2. ผลการดำเนินงาน
สังคม
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ
1)  ไม่มี  มี การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
 ประกาศหรือคำสั่งเรื่องให้ใช้
ของสถานศึกษา และคณะทำงาน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาและประธานกรรมการ

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
โดยดำเนินการ ไม่ครบ 8 ข้อ และ
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ

โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม


2
(พอใช้)


1
(ปรับปรุง)

8)  ไม่มี

7)  ไม่มี

6)  ไม่มี

5)  ไม่มี

4)  ไม่มี

3)  ไม่มี

2)  ไม่มี

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 มี การศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา จุดเน้นความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สังคม
ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
 มี การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
ส่วนนำ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา
เกณฑ์การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบการศึกษา
 มี การตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
โดยพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้อง และความเหมาะสม
 มี การนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ให้นำ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร
 มี การจัดทำเป็นประกาศหรือคำสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษา
เป็นผู้ลงนามหรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผูล้ งนาม
 มี การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูผสู้ อนนำหลักสูตรสถานศึกษา
ไปกำหนดโครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมาย
 มี การนิเทศ กำกับ ติดตาม มีรายงานผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อนำผลจากการติดตาม
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คำอธิบายระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

สถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผูล้ งนาม
 หลักสูตรสถานศึกษา
(ฉบับปรับปรุง) ย้อนหลัง 3 ปี
การศึกษา
 รายงานการนิเทศ กำกับ
ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
 รายงานผลการใช้หลักสูตร
 สรุปโครงการ/กิจกรรม
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุง หลักสูตรให้มีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและมีการสรุปโครงการ/กิจกรรม
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) .............................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)................................................................................................................................
2)................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 5 : ส่งเสริมการขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา : โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการหรือมีรูปแบบกิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน
ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย

4
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร
ความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
(ดีมาก)
จัดการศึกษาโดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง
ชื่อโครงการ.................................................................................................................
8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน วัตถุประสงค์...............................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการหรือมีรูปแบบกิจกรรม
....................................................................................................................................
ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ชื่อโครงการ.................................................................................................................

3
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร
วัตถุประสงค์...............................................................................................................
(ดี)
จัดการศึกษาโดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง
...................................................................................................................................
8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  ไม่มีโครงการแต่มีการส่งเสริมความร่วมมือจากเครือข่ายรูปแบบอื่น ๆ โปรดระบุ
บางข้อ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการหรือมีรูปแบบกิจกรรม
....................................................................................................................................
ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ไม่มีโครงการและกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมความร่วมมือจากเครือข่าย

2
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร
2. ผลการดำเนินงาน
(พอใช้)
1)  ไม่มี  มี การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของ บุคคล/องค์กร/ชุมชน
จัดการศึกษาโดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ
หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้อง
8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ
เพื่อกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 แผนการปฏิบตั ิงานประจำปี
 รายงานการประชุม
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 รายงานผลการดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรม
 สถิติข้อมูลสารสนเทศ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 ภาพกิจกรรม
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

โรงเรียนไม่มีโครงการหรือมีรูปแบบกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร
จัดการศึกษา


1
(ปรับปรุง)
3)  ไม่มี  มี การกำหนดหน้าที่ของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
4)  ไม่มี  มี การดำเนินกิจกรรมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
5)  ไม่มี  มี การเรียนรู้และการพัฒนาบุคคล/องค์กร/ชุมชน หน่วยงาน
และภาคีเครือข่าย
6)  ไม่มี  มี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
7)  ไม่มี  มี ช่องทางการรับฟังความเห็น , ข้อเสนอแนะ , จากบุคคล/
องค์กร/ ชุมชน /หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
8)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม และให้การช่วยเหลือการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
ฯลฯ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2)  ไม่มี  มี จัดทำโครงสร้างเครือข่ายความร่วมมือและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ
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คำอธิบายระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)................................................................................................................................
2)................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6 : ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพิจารณา : โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา
1. วิธีการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

4
โดยดำเนินการ ครบทุกองค์ประกอบ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ดีมาก)
ทั้ง 5 ด้าน และมีร่องรอยหลักฐาน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
ปรากฏชัดเจน
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา
ฯลฯ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง

3
โดยดำเนินการ ครบทุกองค์ประกอบ
1) .................................................................................................................................
(ดี)
ทั้ง 5 ด้าน และมีร่องรอยหลักฐาน
2)..................................................................................................................................
ปรากฏชัดเจนบางข้อ
3) ................................................................................................................................
ฯลฯ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา

2
2. ผลการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(พอใช้)
1.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยดำเนินการ ไม่ครบทุกองค์ประกอบ
1.1 ด้านนโยบาย
ทั้ง 5 ด้าน และมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏบางข้อ
1)  ไม่มี  มี นโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน
ในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบตั ิงานประจำปี

1.ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐานประกอบการประเมิน
 หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 คำสั่ง/ประกาศ
 บันทึกการประชุม/การนำผล
การรายงานไปใช้/ เอกสารการ
ประชุม
 รายงานผลการปฏิบัติงาน/
รายงานการดำเนินโครงการ
 ผลการวัดความสำเร็จของ
กิจกรรมในแต่ละโครงการ/รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม
 แผนการติดตามประเมินผล
 เครื่องมือการติดตามประเมินผล

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนไม่มีการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายระดับคุณภาพ

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 83

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2)  ไม่มี  มี การดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบตั ิงานประจำปี
ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน
ในสถานศึกษา
3)  ไม่มี  มี การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การประจำปี ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลือ่ นในสถานศึกษา
4)  ไม่มี  มี การนำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
1.2 ด้านวิชาการ
1)  ไม่มี  มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่สง่ เสริม
การบูรณการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
2)  ไม่มี  มี การดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเรียนรู้
3)  ไม่มี  มี การติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเรียนรู้
4)  ไม่มี  มี การนำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้

 รายงานการวิจัย
 แผนการนิเทศ/บันทึกผล
การนิเทศ/รายงานผลการนิเทศ/
ภาพนิ่ง/วีดิโอทัศน์
 เอกสารการระดมทุน/ทรัพยากร
 รายงานการใช้ทรัพยากร
 แหล่งเรียนรู้/หลักฐานเชิง
ประจักษ์
 สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู/้
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม
 เอกสารเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
 สังเกตสภาพภูมิทัศน์
2.ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐานประกอบการประเมิน
 หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น/เอกสาร
หลักสูตร

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.3 ด้านงบประมาณ
1)  ไม่มี  มี การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2)  ไม่มี  มี การดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3)  ไม่มี  มี การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ
ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4)  ไม่มี  มี การนำผลการติดตามมาพัฒนา/ปรับปรุง การบริหารจัดการ
งบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 อาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้
1)  ไม่มี  มี การบริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 ความสัมพันธ์กับชุมชน
1)  ไม่มี  มี การประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”
ของผู้เรียน
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1)  ไม่มี  มี หน่วยการเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
คำสั่งปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
 หน่วยการเรียนรู/้ แผนการ
จัดการเรียนรู้/แผนการนิเทศ
ติดตามผล
 บันทึก/รายงานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
 โครงงานผู้เรียน
 บันทึกการประชุม
 สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู/้
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม
 งานวิจัยในชั้นเรียน
 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
 แผนงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน/
ภาพถ่ายกิจกรรม
 แฟ้มสะสมผลงานผูเ้ รียน/รางวัล
ที่ได้รับ
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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2)  ไม่มี  มี การนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
3)  ไม่มี  มี การศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หน่วย การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
1)  ไม่มี  มี แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
2)  ไม่มี  มี คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ ง ๆ
3)  ไม่มี  มี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ
4)  ไม่มี  มี ผู้เรียนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1)  ไม่มี  มี การจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
2)  ไม่มี  มี การจัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 การจัดกิจกรรม และ
การประเมินผล ตลอดจน การนำผล
การประมินไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนา
สถานศึกษา/ชุมชน ในด้านต่าง ๆ
การจัดกิจกรรม และการประเมินผล
ตลอดจนการนำผลการประเมินไปใช้
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม
ของสถานศึกษา/ชุมชน

 แผนงาน/โครงการ แนะแนว
และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 การจัดกิจกรรมแนะแนว
การประเมินผล การนำผลไปใช้ให้
ผู้เรียนได้รู้จักศักยภาพของตนเอง
 แฟ้มสะสมงาน/ การสรุปงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน
 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์
 แผนงาน/โครงการที่ส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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3)  ไม่มี  มี การใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้าง
การพัฒนาคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน
2.4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1)  ไม่มี  มี การจัดทำเครื่องมือ และ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2)  ไม่มี  มี การใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทบี่ ูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3)  ไม่มี  มี การรายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4)  ไม่มี  มี การจัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน
ของผู้เรียนที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
1)  ไม่มี  มี แผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือหลักคำสอน
ทางศาสนาตามภูมสิ ังคม
 แผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาจิต
สาธารณะและการบริการสังคม
 การจัดกิจกรรม และการ
รายงานประเมิผล ตลอดจนการนำ
ผลการประเมินไปใช้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ และ
การบริการสังคม
 แฟ้มสะสมงาน/ การสรุปงาน/
โครงการที่เกีย่ วข้อง
 รูปภาพประกอบการทำกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ต่าง ๆ
 เกียรติบตั ร/ รางวัลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 สอบถาม/ สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ครู นักเรียน ผู้แทนชุมชน

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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2)  ไม่มี  มี การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิต
ของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3)  ไม่มี  มี ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปญ
ั หาและพัฒนา
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4)  ไม่มี  มี การติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5)  ไม่มี  มี การนำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว
และระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2 กิจกรรมนักเรียน
1)  ไม่มี  มี แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”
2)  ไม่มี  มี การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3)  ไม่มี  มี การส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4)  ไม่มี  มี การประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอน
ทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา ร่องรอย/เอกสาร/
หลักฐานประกอบการประเมิน
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 หน่วยการเรียนรู/้ แผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
 บันทึกการประชุม
 แบบประเมินตนเองของครู
 รายงานการปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรม
 แผนการนิเทศ ติดตาม
ผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 รายงานผลการประชุม อบรม
และสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
 ภาพถ่ายกิจกรรม/รางวัล/
เกียรติบตั ร
5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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5)  ไม่มี  มี การติดตามผล การจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6)  ไม่มี  มี การนำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1)  ไม่มี  มี กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดจิตอาสา และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2)  ไม่มี  มี ผู้เรียนมีสว่ นร่วมในการ แก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3)  ไม่มี  มี การติดตามผล การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ของผูเ้ รียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4)  ไม่มี  มี การนำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
 สภาพภูมิทัศน์สถานศึกษา
(ภายใน - ภายนอก)
 บรรยากาศการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา
 รายงานผลการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน
 หลักฐานแสดงความเป็น
"บุคคลตัวอย่าง/ ต้นแบบ" เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ
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คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 89

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
4.1 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1)  ไม่มี  มี แผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2)  ไม่มี  มี การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่
3)  ไม่มี  มี การส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกีย่ วกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสม่ำเสมอ
4)  ไม่มี  มี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัตภิ ารกิจ
หน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากร
ของสถานศึกษา
4.2 การติดตาม ประเมินผล และขยายผล
1)  ไม่มี  มี การติดตามผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2)  ไม่มี  มี การนำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3)  ไม่มี  มี การขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัตภิ ารกิจ
หน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ
5.1 สถานศึกษา
1)  ไม่มี  มี คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
1)  ไม่มี  มี คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง
5.3 บุคลากรของสถานศึกษา
1)  ไม่มี  มี บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2)  ไม่มี  มี บุคลากรจัดการทรัพยากร และดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3)  ไม่มี  มี บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัตติ น
เพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์
4)  ไม่มี  มี บุคลากรรูจ้ ักใช้ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
5)  ไม่มี  มี บุคลากรดำชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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5.4 ผู้เรียน
1)  ไม่มี  มี ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา
2)  ไม่มี  มี ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ
3)  ไม่มี  มี ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม
4)  ไม่มี  มี ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม
5)  ไม่มี  มี ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม
6) อื่น ๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………..
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
ฯลฯ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


3
(ดี)


4
(ดีมาก)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
และมีผลการดำเนินการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการดำเนินการ ครบ 4 ข้อ
และมีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจน
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
และมีผลการดำเนินการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการดำเนินการ 3 ข้อ และ
มีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจน

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธกี ารดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิธีการดำเนินงาน
1.1 มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับ มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
...................................................................................
.........................................................................................................................................
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
1) ..............................................................................................................................
2)...............................................................................................................................
3)...……………………………………………………………… ………………………………………...……
2. การดำเนินงาน
1)  ไม่มี  มี ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet)
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
2)  ไม่มี  มี การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุม
กับการใช้งานในสถานศึกษา

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
 แผนปฏิบัติการ
 แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ...................
 รายงานโครงการ/กิจกรรม
 บันทึกประชุม............
 แบบประเมินการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการศึกษา
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. เกียรติบัตร
2. ภาพถ่ายกิจกรรม
3…………………………………...
4……………………………………
ฯลฯ

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 7 : ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
และมีผลการดำเนินการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการดำเนินการ 1 ข้อ และ
มีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจน

โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
และมีผลการดำเนินการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการดำเนินการ 2 ข้อ และ
มีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจน

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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3. ปัญหาอุปสรรค
1)..............................................................................................................................
2)..............................................................................................................................
3)..............................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)...............................................................................................................................
2)................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................
ฯลฯ

วิธกี ารดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3)  ไม่มี  มี แหล่งให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากร นักเรียน และบุคคลภายนอกสถานศึกษา
4)  ไม่มี  มี การกำหนดสิทธิ์ (Username Account)
ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 7 : ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน

ในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
1.1 มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับ มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิ ัล เพื่อการศึกษา
4
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ดีมาก)
และมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
ในการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงาน
..................................................................................
โดยมีการดำเนินงาน ครบ 4 ข้อ และ
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
มีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจน
1) ................................................................................................................................
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
2) ...............................................................................................................................

ในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
3)...…………………… ……………………………………………………………………………………...……
3
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
2. การดำเนินงาน
(ดี)
และมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1)  ไม่มี  มี ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงาน
สารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
โดยมีการดำเนินงาน 3 ข้อ และ
2)  ไม่มี  มี ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองาน มีทักษะ
มีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
3)  ไม่มี  มี ครูมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการและ

ในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
2
การปฏิบัติงาน
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
(พอใช้)
4)  ไม่มี  มี ครูมีการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ
และมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 แผนปฏิบัติการ
 แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ.................................
 รายงานโครงการ/กิจกรรม
 แบบประเมินทักษะการ
ประยุกต์ใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยี
 บันทึกประชุม/รายงาน
การประชุม
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. เกียรติบัตร
2. ภาพถ่ายกิจกรรม
3…………………………………...
4……………………………………
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปัญหาอุปสรรค
1)..............................................................................................................................
2)..............................................................................................................................
3)..............................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)...............................................................................................................................
2)................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................
ฯลฯ
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โรงเรียนมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงาน
โดยมีการดำเนินงาน 1 ข้อ และมีเอกสาร
หลักฐานปรากฏชัดเจน

ในการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงาน
โดยมีการดำเนินงาน 2 ข้อ และ
มีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจน

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 8 : ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและ
1. วิธีการดำเนินงาน

บุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามี
4
ในวิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็นครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็นครู
(ดีมาก)
โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 10 ข้อ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
..................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ฯลฯ
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
1) ...................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................
3)....................................................................................................................................
ฯลฯ
 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม
 รายงานการประเมินตนเอง
รายบุคคล
 แบบประเมินพฤติกรรม
 แบบสำรวจพฤติกรรม
 แบบประเมิน 360 องศา
 โล่รางวัล / เกียรติบัตร
 ภาพถ่าย
 ข้อมูลสารสนเทศของครู
 สรุปโครงการ/กิจกรรม
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


3
(ดี)


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็นครู
โดยมีการดำเนินการ 8-9 ข้อ และ
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.การดำเนินงาน
1)  ไม่มี  มี วินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองอยู่เสมอ
2)  ไม่มี  มี ความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
3)  ไม่มี  มี ความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจ แก่ศิษย์
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4)  ไม่มี  มี การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั ที่ถูกต้องดีงาม
แก่ศิษย์ และผูร้ ับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5)  ไม่มี  มี ความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ
6)  ไม่มี  มี การกระทำตนไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา
จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
7)  ไม่มี  มี การบริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
8)  ไม่มี  มี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
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โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็นครู
โดยมีการดำเนินการ 6-7 ข้อ และ
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็นครู
โดยมีการดำเนินการ 4-5 ข้อ และ
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน

คำอธิบายระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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3. ปัญหาอุปสรรค
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3)..............................................................................................................................
ฯลฯ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
9)  ไม่มี  มี การประพฤติปฏิบัตติ นเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา สิ่งแวดล้อม
รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10)  ไม่มี  มี คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 8 : ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
1. วิธีการดำเนินงาน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
4
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
(ดีมาก)
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยมี
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
การดำเนินการ ครบทั้ง 12 ข้อ และ
.....................................................................................
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
...........................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
...........................................................................................................................................

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฯลฯ
3
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
(ดี)
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการ
1) ...................................................................................................................................
ดำเนินการ ครบทั้ง 10-11 ข้อ และ
2) ...................................................................................................................................
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
2. การดำเนินงาน ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบตั ิตามกระบวนการพัฒนา

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2
ตนเองและครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัตติ ามกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
(พอใช้)
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยมีการ
1)  ไม่มี  มี การจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
ดำเนินการ ครบทั้ง 8 - 9 ข้อ และ
2)  ไม่มี  มี การพัฒนาตนเองตามแผน
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
 แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
 รายงานการพัฒนาตนเอง
 รายงานผลการอบรม
 เกียรติบตั รการอบรม
 บันทึกการศึกษาเอกสาร
 แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 เอกสารทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (AAR)
 เอกสารการเผยแพร่ผลงาน
และหนังสือขอบคุณ
 ภาพถ่าย
 สรุปโครงการ/กิจกรรม
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการ
ดำเนินการ ครบทั้ง 6 - 7 ข้อ และ
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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7)  ไม่มี  มี การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
8)  ไม่มี  มี การสร้างนวัตกรรมทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมในการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
9)  ไม่มี  มี การสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
10)  ไม่มี  มี การสร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา
11)  ไม่มี  มี ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีส่ ่งผลต่อวิชาชีพ
12)  ไม่มี  มี ครูเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................
ฯลฯ

4)  ไม่มี
5)  ไม่มี
6)  ไม่มี

3)  ไม่มี

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 มี การนำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ ี่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน
 มี การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
 มี การพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำทางวิชาการ
 มี การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................
3).............................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 9 : สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้คะแนนตามแบบประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพฐ.
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
มีโครงการ/ กิจกรรมการบริหารจัดการ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่  แผนปฏิบัติการประจำปี

4
ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา การศึกษา
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
(ดีมาก)
และมีผลการประเมินมาตรฐานสำนักงาน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 รายงานการประชุมการ
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับดีมาก
.....................................................................................
จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
........................................................................................................................................... การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
...........................................................................................................................................  ประกาศมาตรฐานสำนักงาน
มีโครงการ/ กิจกรรมการบริหารจัดการ
ฯลฯ

เขตพื้นที่การศึกษา
3
ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
 คู่มือการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
(ดี)
และมีผลการประเมินมาตรฐานสำนักงาน
1) ................................................................................................................................... และหน่วยงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับดี
2) ...................................................................................................................................  รายงานประเมินตนเอง
3) .................................................................................................................................. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฯลฯ
มีโครงการ/ กิจกรรมการบริหารจัดการ

 เอกสารหลักฐานอื่นที่
2
ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 2. ผลการดำเนินงาน (ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) เกี่ยวกับประเด็นการพิจารณา
(พอใช้)
1) ...................................................................................................................................
และมีผลการประเมินมาตรฐานสำนักงาน
โปรดระบุ
2) ..................................................................................................................................
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับพอใช้


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ปัญหาอุปสรรค
มีโครงการ/ กิจกรรมการบริหารจัดการ
1) ............................................................................................................................
ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2) ............................................................................................................................
และมีผลการประเมินมาตรฐานสำนักงาน
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับปรับปรุง
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................

คำอธิบายระดับคุณภาพ
1. .....................................
2. .....................................
3. ………………………………...

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 9 : สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : กลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/
1. วิธีการดำเนินงาน
 คู่มือการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
กิจกรรม เกีย่ วกับการส่งเสริม สนับสนุน
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม ที่ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษา กลุ่ม/หน่วย ใน

และหน่วยงาน
4
คุณภาพการศึกษา โดยมีการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 โครงการ/กิจกรรมกลุม่ งานใน
(ดีมาก)
ครบทั้ง 10 ข้อ และ มีร่องรอยหลักฐาน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปรากฏชัดเจน
....................................................................................
มีการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพ
........................................................................................................................................... การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
 เอกสารหลักฐานอื่นที่
กิจกรรม เกีย่ วกับการส่งเสริม สนับสนุน
1) .................................................................................................................................... เกี่ยวกับประเด็นการพิจารณา

3
คุณภาพการศึกษา โดยมีการดำเนินการ
2) .................................................................................................................................... โปรดระบุ
(ดี)
ครบทั้ง 8-9 ข้อ และ มีร่องรอยหลักฐาน
2. ผลการดำเนินงาน
1. .....................................
ปรากฏชัดเจน
1)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มอำนวยการ
2. .....................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/
2)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มนโยบายและแผน
3. ………………………………...
กิจกรรม เกีย่ วกับการส่งเสริม สนับสนุน

3)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ฯลฯ
2
คุณภาพการศึกษา โดยมีการดำเนินการ
ทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(พอใช้)
ครบทั้ง 6-7 ข้อ และ มีร่องรอยหลักฐาน
4)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานการเงิน
ปรากฏชัดเจน
และสินทรัพย์


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
5)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
6)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
8)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษา
9)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มกฎหมายและคดี
10)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยตรวจสอบภายใน
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) ........................................................................................................................
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/
กิจกรรม เกีย่ วกับกลุ่มงานในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการดำเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 10 : ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
1. วิธีการดำเนินงาน

และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
4
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยมีการ
คุณภาพนักเรียน
(ดีมาก)
ดำเนินการ ครบทั้ง 4 ข้อ และมีรอ่ งรอย
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
หลักฐานปรากฏชัดเจน
..................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
ฯลฯ

และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
3
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยมีการ
1) ..................................................................................................................................
(ดี)
ดำเนินการ ครบทั้ง 4 ข้อ และมีรอ่ งรอย
2) ..................................................................................................................................
หลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ
ฯลฯ
2. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม

และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1)  ไม่มี  มี การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศึกษาการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยมีการ
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2
ดำเนินการ ไม่ครบ 4 ข้อ และมีรอ่ งรอย
2)  ไม่มี  มี การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
(พอใช้)
หลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 สรุปโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
 สารสนเทศเกี่ยวกับนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครู
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
(ถ้ามี โปรดระบุ)
1. .....................................
2. .....................................
3. ……………………………...
4. ……………………………...
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

(ปรับปรุง)


1

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3)  ไม่มี  มี การรวบรวมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
“1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” เป็นสารสนเทศ
ของโรงเรียน
4)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูในการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
3) .........................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
3) ............................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 10 : ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : มีการสงเสริมและพัฒนาให้ครูนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
1. วิธีการดำเนินงาน

ให้ครูนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1.1 โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตั ิ
4
สู่การปฏิบัติ โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
(ดีมาก)
4 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ..................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
...........................................................................................................................................

ให้ครูนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
...........................................................................................................................................
3
สู่การปฏิบัติ โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง
ฯลฯ
(ดี)
4 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
บางข้อ
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
ฯลฯ

ให้ครูนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
2
2. ผลการดำเนินงาน
สู่การปฏิบัติ โดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ
(พอใช้)
4 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ 1)  ไม่มี  มี การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติ
โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม 2)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูในการนำนวัตกรรม
ให้ครูนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตั ิ
1
สู่การปฏิบัติ
3)  ไม่มี  มี การรายงานผลการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม
(ปรับปรุง)
การจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 สรุปโครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตั ิ
 รายงานผลการใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา
(ถ้ามี โปรดระบุ)
1. .....................................
2. .....................................
3. ……………………………...
4. ……………………………...
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4)  ไม่มี  มี การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
3) .........................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
3) ............................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 11 : ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1. วิธีการดำเนินงาน

ทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
4
Active Learning โดยมีการดำเนินการ
ด้วยวิธีการ Active Learning
(ดีมาก)
ครบทั้ง 3 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
ปรากฏชัดเจน
..................................................................................
...........................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
...........................................................................................................................................

ทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ฯลฯ
3
Active Learning โดยมีดำเนินการ
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
(ดี)
ครบทั้ง 3 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
1) .................................................................................................................................
ปรากฏชัดเจนบางข้อ
2) .................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ฯลฯ

ทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
1.3 จำนวนครูทั้งโรงเรียน..............................คน
2
Active Learning โดยดำเนินการ
ครูที่มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning
(พอใช้)
ไม่ครบ 3 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ......................
ปรากฏบางข้อ
 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 สรุปโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning
 เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร
 ผลการประเมินทักษะการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
Active Learning
เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active
Learning (ถ้ามี โปรดระบุ)
1. .....................................
2. .....................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดำเนินงาน
1)  ไม่มี  มี การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning
2)  ไม่มี  มี การพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning โดยให้ครูเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ/การอบรม/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ ายใน
และภายนอกโรงเรียน เกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning
3)  ไม่มี  มี ผลการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
3) .........................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
3) ............................................................................................................................
ฯลฯ
3. ………………………………...
4. …………………………………
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 11 : ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู 1. วิธีการดำเนินงาน

จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning 1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
4
โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
(ดีมาก)
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
..................................................................................
...........................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู ...........................................................................................................................................
จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning

ฯลฯ
3
โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
(ดี)
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ 1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู
ฯลฯ

จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning
2
2. ผลการดำเนินงาน
โดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ 6 ข้อ และ
(พอใช้)
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ
1)  ไม่มี  มี การศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning
โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
2)  ไม่มี  มี การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ให้ครูจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ

Active Learning ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนอย่างน้อย
1
Active Learning
หนึ่งหน่วยการเรียนรู้
(ปรับปรุง)
 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning
 สรุปโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning
 เอกสารเกีย่ วกับจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning
 การเผยแพร่ผลงานของครู
เกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
Active Leaning ทางเว็บไซต์ที่เขต
พื้นที่กำหนด
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา
(ถ้ามี โปรดระบุ)
1. .....................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3)  ไม่มี  มี การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนโดยเน้นกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย และเปิดโอกาสนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ท้าทาย เปิดโอกาส ให้นักเรียนมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ได้แสดงออกหรือถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
4)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning ตามสภาพจริง
5)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning
6)  ไม่มี  มี การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แนวปฏิบตั ิที่ดี
(Good Practice) ของครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
3) .........................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
ฯลฯ
2. .....................................
3…………………………………...
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 11 : ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 : มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1. วิธีการดำเนินงาน

ทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
4
Co-creation Learning โดยมี
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
(ดีมาก)
การดำเนินการ ครบทั้ง 3 ข้อ และมีร่องรอย  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
หลักฐานปรากฏชัดเจน
..................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
...........................................................................................................................................
ทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ

...........................................................................................................................................
3
Co-creation Learning โดยมีดำเนินการ
ฯลฯ
(ดี)
ครบทั้ง 3 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ปรากฏชัดเจนบางข้อ
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
ฯลฯ

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 สรุปโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
 เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร
 ผลการประเมินทักษะการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
Co-creation Learning
เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการ Co-creation
Learning (ถ้ามี โปรดระบุ)

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

(ปรับปรุง)

1




2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
Co-creation Learning โดยดำเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏบางข้อ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 115

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.3 จำนวนครูทั้งโรงเรียน..............................คน
ครูที่มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ......................
2. ผลการดำเนินงาน
1)  ไม่มี  มี การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
2)  ไม่มี  มี การพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning โดยให้ครูเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ/การอบรม/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ ายใน
และภายนอกโรงเรียน เกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
3)  ไม่มี  มี ผลการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
3) ............................................................................................................................
1. .....................................
2. .....................................
3. ………………………………...
4. …………………………………
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 11 : ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู 1. วิธีการดำเนินงาน

จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
4
Co-creation Learning
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
(ดีมาก)
โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ
..................................................................................
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู
ฯลฯ

จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
3
Co-creation Learning
1) ..................................................................................................................................
(ดี)
โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ
2) ..................................................................................................................................
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ
ฯลฯ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู 2. ผลการดำเนินงาน

จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Co-creation
1)  ไม่มี  มี การศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนรู้
2
Learning โดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ 6
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
(พอใช้)
ข้อ และ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
 สรุปโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
 เอกสารเกีย่ วกับจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
 การเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Cocreation Learning ทางเว็บไซต์ที่
เขตพื้นที่กำหนด

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
Co-creation Learning

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2)  ไม่มี  มี การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
Co-creation Learning ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนอย่างน้อย
กับประเด็นการพิจารณา
หนึ่งหน่วยการเรียนรู้
(ถ้ามี โปรดระบุ)
3)  ไม่มี  มี การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนโดยเน้นกิจกรรม
1. .....................................
เชิงปฏิบัติการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
2. .....................................
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย และเปิดโอกาสนักเรียนมีส่วนร่วม
3…………………………………...
ในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ฯลฯ
ท้าทาย เปิดโอกาส ให้นักเรียนมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ได้แสดงออกหรือถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
4)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning ตามสภาพจริง
5)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning
6)  ไม่มี  มี การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แนวปฏิบตั ิที่ดี
(Good Practice) ของครูด้านด้วยวิธีการ Co-creation Learning
3. ปัญหาอุปสรรค
1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
3) .........................................................................................................................
ฯลฯ

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
3) ............................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 12 : ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและ
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
พัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยี
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนปฏิบัติการประจำปี

4
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
 หลักสูตรสถานศึกษา
(ดีมาก)
การเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมี  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 หลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้
การดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ และมีร่องรอย ..................................................................................
8 กลุ่มสาระฯ
หลักฐาน ปรากฏชัดเจน
...........................................................................................................................................  แผนการจัดการเรียนรู้ และ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและ
........................................................................................................................................... แบบประเมินแผนการจัดการเรียน
พัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ฯลฯ

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
 ทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี
(ดี)
การเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมี
1) .................................................................................................................................. สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
การดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ และมี
2) ..................................................................................................................................  สรุปผลระดับคุณภาพ
ร่องรอยหลักฐาน ปรากฏชัดเจนบางข้อ
ฯลฯ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. ผลการดำเนินงาน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1)  ไม่มี  มี ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น
 สรุปผลการนิเทศการจัดการ
ในการกำหนดจุดเน้นในการพัฒนานักเรียน
เรียนรู้


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและ
2)  ไม่มี  มี หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
พัฒนาครู เกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยี
โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมี
3)  ไม่มี  มี การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
การดำเนินการ ไม่ครบ 6 ข้อ และมีร่องรอย
โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
หลักฐาน ปรากฏบางข้อ
การเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
4)  ไม่มี  มี การรวบรวม/จัดทำทะเบียนสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและ 5)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
พัฒนาครู เกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
6)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
การเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
ฯลฯ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

 สารสนเทศสรุปรายงาน
โครงการ เกี่ยวกับการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา
(ถ้ามี โปรดระบุ)
1. .....................................
2. ........................................
3. …………………………......…...
4. ……………………………........
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 12 : ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

 แผนปฏิบัติการประจำปี
4
การเรียนรู้ โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 หลักสูตรสถานศึกษา
(ดีมาก)
6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
..................................................................................
 หลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้
ชัดเจน
........................................................................................................................................... 8 กลุ่มสาระฯ
ฯลฯ
 แผนการจัดการเรียนรู้ และ
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
แบบประเมินแผนการจัดการเรียน
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
1)
..................................................................................................................................
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด

2) ..................................................................................................................................  ทะเบียนการใช้ภูมิปญ
3
ั ญา
การเรียนรู้ โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง
ฯลฯ
(ดี)
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
2. ผลการดำเนินงาน
 สรุปผลระดับคุณภาพ
ชัดเจนบางข้อ
1)  ไม่มี  มี ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในการกำหนดจุดเน้น ในการพัฒนานักเรียน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2)  ไม่มี  มี หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 สรุปผลการนิเทศการจัดการ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้
3)  ไม่มี  มี การพัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
 สารสนเทศสรุปรายงาน
ในการจัดการเรียนรู้


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม เกีย่ วกับ
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
การเรียนรู้

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
การเรียนรู้ โดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ
6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
บางข้อ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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6)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4)  ไม่มี  มี การรวบรวม/จัดทำทะเบียนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
5)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้การจัดการเรียนรู้
โครงการเกีย่ วกับการใช้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา
(ถ้ามี โปรดระบุ)
1. .....................................
2. .....................................
3. ……………………………...
4. ……………………………...
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 12 : ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 : สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง  แผนปฏิบัติการประจำปี

4
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
จากสื่อที่หลากหลาย
 หลักสูตรสถานศึกษา
(ดีมาก)
โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 หลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
........................................................................................................................................... 8 กลุ่มสาระฯ
...........................................................................................................................................  แผนการจัดการเรียนรู้ และ
ฯลฯ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
แบบประเมินแผนการจัดการเรียน
1.2
ถ้
า
มี
โ
ครงการ
มี
ก
จ
ิ
กรรมอะไรบ้
า
ง
การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3
1) ..................................................................................................................................  ทะเบียนการใช้สื่อที่หลากหลาย
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
(ดี)
2) .................................................................................................................................. ของนักเรียน
และมีการดำเนินการครบ 6 ข้อ
ฯลฯ
แต่มีร่องรอยหลักฐานไม่สมบูรณ์
 สรุปผลระดับคุณภาพ
2. ผลการดำเนินงาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1)  ไม่มี  มี ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในการกำหนดจุดเน้น ในการพัฒนานักเรียน
 สรุปผลการนิเทศ


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
2)  ไม่มี  มี หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา
โดยใช้สื่อที่หลากหลาย
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3)  ไม่มี  มี การพัฒนาครูการสร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรู้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการ
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ดำเนินการ ไม่ครบ 6 ข้อ ร่องรอย
4)  ไม่มี  มี การรวบรวม/จัดทำทะเบียนการใช้สื่อที่หลากหลายของนักเรียน
หลักฐานไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบนั
5)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ใช้สอื่ ที่หลากหลาย
โรงเรียนไม่มีโครงการร/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ของนักเรียน
การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ 6)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
โดยใช้สื่อที่หลากหลาย
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้
 สารสนเทศสรุปรายงาน
โครงการเกีย่ วกับการสร้างโอกาส
ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา
(ถ้ามี โปรดระบุ)
1. .....................................
2. .....................................
3. ……………………………...
4. ……………………………...
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 125

นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้นที่ 12 : ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
1.1 มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ

 แผนปฏิบัติการประจำปี
4
พิเศษ โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 หลักสูตรสถานศึกษา
(ดีมาก)
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
..................................................................................
 หลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้
.......................................................................................................................................... 8 กลุ่มสาระฯ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ฯลฯ
 แผนการจัดการเรียนรู้ และ
การจั
ด
การเรี
ย
นการสอนในสถานการณ์

1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
แบบประเมินแผนการจัดการเรียน
3
พิเศษ และมีการดำเนินการครบ 6 ข้อ
1) .................................................................................................................................. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(ดี)
แต่มีร่องรอยหลักฐานไม่สมบูรณ์
2) .................................................................................................................................. ในสถานการณ์พิเศษ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ฯลฯ
 สรุปผลระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
2. ผลการดำเนินงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2
พิเศษ โดยมีการมีการดำเนินการ ไม่ครบ
1)  ไม่มี  มี ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน
(พอใช้)
6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานไม่สมบูรณ์
ในการกำหนดจุดเน้นในการพัฒนานักเรียนในสถานการณ์พิเศษ สถานการณ์พิเศษ
โรงเรียนไม่มีโครงการร/กิจกรรม เกี่ยวกับ
2)  ไม่มี  มี หลักสูตร/กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ  สรุปผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอน
1
พิเศษ
ในสถานการณ์พเิ ศษ
(ปรับปรุง)
 สารสนเทศสรุปรายงาน

คำอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3)  ไม่มี  มี การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ
ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
4)  ไม่มี  มี การรวบรวม/จัดทำการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์พิเศษของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
5)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์พิเศษที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
6)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์พิเศษที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
โครงการเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในสถานการณ์พิเศษ
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา
(ถ้ามี โปรดระบุ)
1. .....................................
2. .....................................
3. ……………………………...
4. ……………………………...
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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หมายเหตุฯ สถานการณ์พิเศษ หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

ระดับคุณภาพ
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นโยบายที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ
จุดเน้นที่ 13 : ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”
ประเด็นการพิจารณา : การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการนิเทศการจัดการเรียนรู้
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการ 1. วิธีการดำเนินงาน
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครบทั้ง 4 ข้อ และ  มีโครงการเพื่อส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการ

4
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
เรียนรู้
(ดีมาก)
ชื่อโครงการ.................................................................................................................
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการ วัตถุประสงค์...............................................................................................................
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครบทั้ง 4 ข้อ

....................................................................................................................................
3
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ  ไม่มีโครงการแต่มีการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการ
(ดี)
จัดการเรียนรู้ รูปแบบอื่น ๆ โปรดระบุ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการ ....................................................................................................................................
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ไม่ครบ 4 ข้อ ....................................................................................................................................

2
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ
 ไม่มีโครงการและกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการ
(พอใช้)
จัดการเรียนรู้
ไม่มโี ครงการหรือมีรูปแบบกิจกรรมที่
2. ผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการ 1)  ไม่มี  มี การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ ศึกษาการพัฒนา

1
นิเทศการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้
(ปรับปรุง)
 แผนการนิเทศ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 รายงานผลการดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรม
 รายงานผลการนิเทศ
 สถิติข้อมูลสารสนเทศ
 ภาพกิจกรรม
 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการพิจารณา โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2)  ไม่มี  มี การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ สร้างนวัตกรรมการ
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีถ่ ูกต้องตามหลัก
วิชาการ
3)  ไม่มี  มี การรวบรวมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ศึกษานิเทศก์ 1
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” เป็นสารสนเทศ
4)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือศึกษานิเทศก์ ในการพัฒนา
นวัตกรรมการนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) .............................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)................................................................................................................................
2)................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 14 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1. เพิ่มและยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน
2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่มีผลการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเฉลี่ย ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน ในระดับดีขึ้นไป
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีระดับคุณภาพ 3 และมีการนำผลการ
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา

 แผนปฏิบัติการประจำปี
ประเมินโครงการ/กิจกรรม มาวางแนวทาง 1.1 มีโครงการ/กิจกรรมเพิ่มและยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 การติดตาม ตรวจสอบ
ในการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด และสร้าง
(ดีมาก)
..................................................................................
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เป็นรูปแบบที่มีความยั่งยืน สามารถเป็น
........................................................................................................................................... ของ ก.ต.ป.น.
แบบอย่างที่ดีได้
...........................................................................................................................................  ประเมินผลคุณภาพจาก SAR
มีระดับคุณภาพ 2 และมีผลการประเมิน
ฯลฯ
ของสถานศึกษา (ผลการประเมิน
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน)
3
1) ..................................................................................................................................  ข้อมูลจาก SGS(ผลการประเมิน
(ดี)
2) .................................................................................................................................. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน)
ฯลฯ
 แบบอย่างการปฏิบัติทดี่ ี
มีระดับคุณภาพ 1 โดยมีการสรุป
2. ผลการดำเนินงาน
(Best Practice)
และประเมินผล

1)  ไม่มี  มี การกำหนดนโยบาย จุดเน้น และดำเนินการเพิ่มและยกระดับ
2
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จัดทำโครงการ /
(พอใช้)
กิจกรรม โดยมีการสรุปและประเมินผล


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย จุดเน้น
และดำเนินการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม
แต่ไม่มีการสรุปและประเมินผล

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน เฉลีย่ 2.5 ขึ้นไป
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 14 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เป้าหมายเชิงปริมาณ : เพิ่มและยกระดับผลการประเมินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กำหนดในระดับระดับดีขึ้นไป โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กำหนดในระดับดีขึ้นไป
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีระดับคุณภาพ 3 และมีการนำผลการ
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา

ประเมินโครงการ/กิจกรรม มาวางแนวทาง 1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพิ่มและยกระดับผลการประเมินผลการประเมิน  แผนปฏิบัติการประจำปี
4
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามทีห่ ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ในการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด
(ดีมาก)
2551
 การติดตาม ตรวจสอบ
และสร้างเป็นรูปแบบที่มีความยั่งยืน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดไี ด้
.......................................................................................................................................... ของ ก.ต.ป.น.
มีระดับคุณภาพ 2 และมีผลการประเมิน
...........................................................................................................................................  ประเมินผลคุณภาพจาก SAR
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

ฯลฯ
ของสถานศึกษา (การประเมิน
3
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
(ดี)
1) .................................................................................................................................. ผู้เรียน ทั้ง 8 ประการของ
2) .................................................................................................................................. สถานศึกษา)
มีระดับคุณภาพ 1 โดยมีการสรุป
2. ผลการดำเนินงาน
 ข้อมูลจาก SGS (การประเมิน
และประเมินผล

1)  ไม่มี  มี การกำหนดนโยบาย จุดเน้น และดำเนินการเพิ่มและยกระดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ’
2
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
(พอใช้)


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย จุดเน้น
และดำเนินการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม
แต่ไม่มีการสรุปและประเมินผล

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียน
ประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่น
ในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ
จัดทำโครงการ /กิจกรรม โดยมีการสรุป และประเมินผล
2)  ไม่มี  มี การวัด และประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มผี ลการประเมิน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
(ตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์)
หมายเหตุ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเกณฑ์ในการตัดสิน 4 ระดับ
ดังนี้ ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน และ ไม่ผ่าน โดยใช้ค่ากลาง “ฐานนิยม”
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
ผู้เรียน ทั้ง 8 ประการของ
สถานศึกษา)
 แบบอย่างการปฏิบัติทดี่ ี
(Best Practice)

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 14 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 : นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เป้าหมายเชิงปริมาณ : เพิ่มและยกระดับเพิ่มและยกระดับผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ของนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับดีขึ้นไป
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีระดับคุณภาพ 3 และมีการนำผล
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพิ่มและยกระดับเพิ่มและยกระดับผลการ

 แผนปฏิบัติการประจำปี
การประเมินโครงการ/กิจกรรม มาวาง
4
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด
(ดีมาก)
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 การติดตาม ตรวจสอบ
และสร้างเป็นรูปแบบที่มีความยั่งยืน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดไี ด้
....................................................................................
ของ ก.ต.ป.น.
มีระดับคุณภาพ 2 และมีผลการประเมิน
...........................................................................................................................................  ประเมินผลคุณภาพจาก SAR
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

ฯลฯ
ของสถานศึกษา (การประเมิน
3
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
(ดี)
1) .................................................................................................................................. ความ)
มีระดับคุณภาพ 1 โดยมีการสรุป
2) ..................................................................................................................................  ข้อมูลจาก SGS (การประเมิน
และประเมินผล

ฯลฯ
2
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
(พอใช้)
สื่อความ)


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย จุดเน้น
และดำเนินการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม
แต่ไม่มีการสรุปและประเมินผล

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดำเนินงาน
1)  ไม่มี  มี การกำหนดนโยบาย จุดเน้น และดำเนินการเพิ่มและยกระดับ
ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของนักเรียน จัดทำเป็นโครงการ /กิจกรรม
มีการสรุปผล และประเมินผล
2)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม่ ีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน
นักเรียนทั้งหมด (ตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาและประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
3)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน
นักเรียนทั้งหมด (ตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาและประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
หมายเหตุ การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีเกณฑ์ในการตัดสิน
4 ระดับ ดังนี้ ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน และ ไม่ผ่าน โดยใช้ค่ากลาง “ฐานนิยม”
 แบบอย่างการปฏิบัติทดี่ ี
(Best Practice)

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 14 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 : นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
เป้าหมายเชิงปริมาณ : เพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1. เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากปีการศึกษาที่ผ่าน
2. เป้าหมายท้าทาย ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จากปีการศึกษาที่ผ่าน
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีระดับคุณภาพ 3 และมีการนำผลการ
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา

ประเมินโครงการ/กิจกรรม มาวางแนวทาง 1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี
4
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ในการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด
(ดีมาก)
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 การติดตาม ตรวจสอบ
และสร้างเป็นรูปแบบที่มีความยั่งยืน
....................................................................................
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดไี ด้
........................................................................................................................................... ของ ก.ต.ป.น.
มีระดับคุณภาพ 2 และมีผลการประเมิน
ฯลฯ
 ผลการทดสอบทางการศึกษา
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3
(เป้าหมายขั้นต่ำ หรือเป้าหมายท้าทาย
1) .................................................................................................................................. ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
(ดี)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง)
2) .................................................................................................................................. ปีที่ 3 และ 6
มีระดับคุณภาพ 1 โดยมีการสรุป
ฯลฯ
 ประเมินผลคุณภาพจาก SAR
และประเมินผล

ของสถานศึกษา (ผลการทดสอบ
2
(พอใช้)


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย จุดเน้น
และดำเนินการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม
แต่ไม่มีการสรุปและประเมินผล

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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หมายเหตุ 1) เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแต่ละรายวิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาทีผ่ ่าน
2) เป้าหมายท้าทาย ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแต่ละรายวิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีการศึกษาทีผ่ ่าน
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดำเนินงาน
1)  ไม่มี  มี การกำหนดนโยบาย จุดเน้น และดำเนินการเพิ่ม และยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียน จัดทำเป็นโครงการ /กิจกรรม มีการสรุปและ
ประเมินผล
2)  ไม่มี  มี ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียน สามารถบรรลุเป้าหมายขั้นต่ำ
3)  ไม่มี  มี ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียน สามารถบรรลุเป้าหมายท้าทาย
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
 แบบอย่างการปฏิบัติทดี่ ี
(Best Practice)

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 138

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 14 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 : นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3
เป้าหมายเชิงปริมาณ : เพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีผลการดำเนินงานครบทั้ง 4 ประเด็น โดยมี 1. วิธีการดำเนินงาน
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
4
อย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบที่มีความยั่งยืน และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน
(ดีมาก)
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
และเป็นแบบอย่างที่ดีได้
มีผลการดำเนินงานครบทั้ง 4 ประเด็น โดยมี ....................................................................................
...........................................................................................................................................
การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

ฯลฯ
3
อย่างต่อเนื่อง
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
(ดี)
1) ..................................................................................................................................
มีผลการดำเนินงานเพียง 3 ประเด็น โดยมี
2) ..................................................................................................................................
การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

ฯลฯ
2
(พอใช้)
 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของ ก.ต.ป.น.
 ประเมินผลคุณภาพจาก SAR
ของสถานศึกษา (ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชา
ภาษาที่ 3)
 ข้อมูลจาก SGS (ผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนรายรายวิชาภาษาที่ 3

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
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3)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
4)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า
ฝรั่งเศส เป็นต้น) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่ลงทะเบียน
ในรายวิชานั้น

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีผลการดำเนินงานเพียง 1-2 ประเด็น โดย 2. ผลการดำเนินงาน
มีการสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
1)  ไม่มี  มี การกำหนดนโยบาย จุดเน้น และดำเนินการเพิ่มและยกระดับ
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน
จัดทำเป็นโครงการ /กิจกรรม และมีการสรุปและประเมินผล
2)  ไม่มี  มี ผลการประเมินของนักเรียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ในระดับ 3 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด

คำอธิบายระดับคุณภาพ
(เช่น จีน ญีปุ่น เกาหลี พม่า
ฝรั่งเศส เป็นต้น)
 แบบอย่างการปฏิบัติทดี่ ี
(Best Practice)

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 หน้า 141

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 14 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 : นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ : เพิ่มและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีระดับคุณภาพ 3 และมีการนำผลการ
1. วิธีการดำเนินงาน

ประเมินโครงการ/กิจกรรม มาวางแนวทาง 1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ เพิ่มและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy
4
ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ในการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด
(ดีมาก)
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
และสร้างเป็นรูปแบบที่มีความยั่งยืน
....................................................................................
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดไี ด้
...........................................................................................................................................
มีระดับคุณภาพ 2 และมีผลการประเมิน
ฯลฯ
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
3
1) ..................................................................................................................................
(ดี)
2) ..................................................................................................................................
มีระดับคุณภาพ 1 โดยมีการสรุป
ฯลฯ
และประเมินผล

2
(พอใช้)

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของ ก.ต.ป.น. จากแบบทดสอบวัด
ทักษะ Digital Literacy)
 ประเมินผลคุณภาพจาก SAR
ของสถานศึกษา (ทักษะด้าน Digital
Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ)
 ข้อมูลจาก SGS (ผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย จุดเน้น
และดำเนินการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม
แต่ไม่มีการสรุปและประเมินผล

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ผลการดำเนินงาน
1)  ไม่มี  มี การกำหนดนโยบาย จุดเน้น และดำเนินการเพิม่ และยกระดับ
ทักษะด้าน Digital Literacy ของนักเรียน จัดทำเป็นโครงการ /
กิจกรรม และมีการสรุปและประเมินผล
2)  ไม่มี  มี ผลการทดสอบของนักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy
ผ่านเกณฑ์ในระดับ 2.5 ขึ้นไป
3)  ไม่มี  มี การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่ รายวิชาวิทยาการ
คำนวณ ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60
ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
ฯลฯ
ของผู้เรียนรายวิชาวิทยาการ
คำนวณ)
 แบบอย่างการปฏิบัติทดี่ ี
(Best Practice)

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 15 : เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การเพิ่ม
1. วิธีการดำเนินงาน
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นมีความคิดริเริ่ม
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นมีความคิดริเริ่ม

4
สร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(ดีมาก)
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
ดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ และ
....................................................................................
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
...........................................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การเพิ่ม
ฯลฯ
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นมีความคิดริเริ่ม
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง

3
สร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
1) ..................................................................................................................................
(ดี)
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
2) ..................................................................................................................................
การดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข้อ และ
ฯลฯ
มีร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจนบางข้อ
2. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การเพิ่ม
1)  ไม่มี  มี การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะครู
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นมีความคิดริเริ่ม
ในการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความคิด

2
สร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
สร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ
(พอใช้)
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
สิ่งแวดล้อม
การดำเนินการ ไม่ครบ 6 ข้อ และ
2)  ไม่มี  มี นักเรียนได้นำความรูไ้ ปสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ
มีร่องรอยหลักฐานปรากฎบางข้อ

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม
 แผน/ภาพถ่ายกิจกรรม
 สารสนเทศระดับห้องเรียน
 สารสนเทศระดับ ระดับโรงเรียน
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3. …………………………………
ฯลฯ
ตัวอย่าง
1. การดำเนินกิจกรรมการสร้าง
คุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เน้นความคิด
สร้างสรรค์
(เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมส้วม

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม การเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


1
(ปรับปรุง)

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
3)  ไม่มี  มี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการสร้างคุณภาพชีวติ ให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์
4)  ไม่มี  มี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
5)  ไม่มี  มี โรงเรียนได้จัดตั้งชุมนุม/ชมรมเกีย่ วกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนทีส่ ่งเสริม
พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อน
คุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
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คำอธิบายระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

สุขสันต์ กิจกรรมอย.น้อย กิจกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมลูกเสือ
อนุรักษ์ เป็นต้น)
2. ตามโครงการ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับต่าง ๆ
3. จัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 15 : เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมได้
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การสร้าง
1. วิธีการดำเนินงาน
นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4
ของนักเรียนโดยมีการดำเนินการ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
(ดีมาก)
ครบทั้ง 6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
....................................................................................
ปรากฏชัดเจน
...........................................................................................................................................
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การสร้าง
1) ..................................................................................................................................
นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
2) ..................................................................................................................................

3
ของนักเรียนโดยมีการดำเนินการ
ฯลฯ
(ดี)
ครบทั้ง 6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
2. ผลการดำเนินงาน
ปรากฎชัดเจนบางข้อ
1)  ไม่มี  มี การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะครู
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีการสร้าง
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

2)  ไม่มี  มี นักเรียนได้นำความรูไ้ ปสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
2
ของนักเรียนโดยมีการดำเนินการ
สิ่งแวดล้อมได้
(พอใช้)
ไม่ครบ 6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
3)  ไม่มี  มี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
ปรากฎบางข้อ
ตัวอย่าง
1.การดำเนินกิจกรรมการสร้าง
นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม
 แผน/ภาพถ่ายกิจกรรม
 สารสนเทศระดับห้องเรียน
 สารสนเทศระดับ ระดับโรงเรียน
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
4)  ไม่มี  มี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ผ่านกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
5)  ไม่มี  มี โรงเรียนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนทีส่ ่งเสริม
พัฒนานักเรียนสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
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โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม การสร้าง
นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
ของนักเรียน

คำอธิบายระดับคุณภาพ

ได้ (เช่น กิจกรรมในการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
2.ตามโครงการ โรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับต่าง ๆ
3.จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
4. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
บางข้อ
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1)  ไม่มี  มี การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะครู
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ตัวอย่าง
1. การดำเนินกิจกรรมให้นักเรียน
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มสี ุข

ฯลฯ

นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 15 : เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 : นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
ศักยภาพของนักเรียนในการจัดการสุขภาวะ 1.1 มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการจัดการสุขภาวะของ

 แผนปฏิบัติการประจำปี
4
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
 รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม
(ดีมาก)
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
 แผน/ภาพถ่ายกิจกรรม
จิตใจ โดยมีการดำเนินการ ครบทัง้ 6 ข้อ
...........................................................................................................................................
 สารสนเทศระดับห้องเรียน
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
...........................................................................................................................................
 สารสนเทศระดับ ระดับโรงเรียน
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง โปรดระบุ
3
ศักยภาพของนักเรียนในการจัดการสุขภาวะ 1) ..................................................................................................................................
1. .....................................
(ดี)
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
2) ..................................................................................................................................
2. .....................................
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
ฯลฯ
3. .....................................
จิตใจ โดยมีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ
2. ผลการดำเนินงาน


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
2)  ไม่มี  มี นักเรียนได้นำความรูไ้ ปจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ศักยภาพของนักเรียนในการจัดการสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
3)  ไม่มี  มี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนจัดการสุขภาวะของตนเอง
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
จิตใจ โดยมีการดำเนินการไม่ครบ 6 ข้อ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ
4)  ไม่มี  มี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนจัดการสุขภาวะ
โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ศักยภาพของนักเรียนในการจัดการสุขภาวะ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
5)  ไม่มี  มี โรงเรียนมีชุมชุม/ชมรมเกี่ยวกับสุขภาวะ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
6)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริม
จิตใจ
พัฒนาให้นักเรียนจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
ฯลฯ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

ภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(เช่น กิจกรรมโฮมรูป กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมบูรณาการ 8กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
2. ตามโครงการ โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ระดับต่าง ๆ
3. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 16 : เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ มีความพร้อมในการแข่งขัน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จำเป็นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy)
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทกั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้าง 1. วิธีการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาการศึกษา
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สมรรถนะ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้าง สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สมรรถนะ

 แผนปฏิบัติการประจำปี
4
ที่จำเป็นการรู้ เรื่องการอ่าน (Reading
ที่จำเป็นการรู้ เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรูเ้ รื่องคณิตศาสตร์(Mathematic  รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม
(ดีมาก)
Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
 ผลงานนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
(Mathematic Literacy) การรูเ้ รือ่ ง
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสูเ่ วที
อาชีพ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
การแข่งขัน
 ภาพถ่ายกิจกรรม
ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
...........................................................................................................................................  ผลการคัดกรองนักเรียน
ที่สนใจอาชีพต่าง ๆ
และมีความพร้อมในการเข้าสูเ่ วที
...........................................................................................................................................
 คำสั่งแต่งตั้ง/ผู้รับผิดชอบ
การแข่งขัน โดยมีการดำเนินการ
ฯลฯ
อื่น ๆ ระบุ
ครบทั้ง 7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
1. .....................................
ปรากฏชัดเจนเป็นตัวอย่างได้
1) ..................................................................................................................................
2. .....................................
2) ..................................................................................................................................
3………………………………….
ฯลฯ
ฯลฯ


3
(ดี)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้าง 2. ผลการดำเนินงาน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สมรรถนะ
1)  ไม่มี  มี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผเู้ รียนได้รับการพัฒนา
ที่จำเป็นการรู้ เรื่องการอ่าน (Reading
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ที่สำคัญ สอดคล้องกับที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนา
(Mathematic Literacy) การรูเ้ รือ่ ง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียนและบริบทของ
ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะ
สถานศึกษา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ
2)  ไม่มี  มี การส่งเสริมให้ครูปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผสู้ อน”
มีความพร้อมในการเข้าสูเ่ วที การแข่งขัน
เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้
โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 7 ข้อ และ
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ
ผลสัมฤทธิผ์ ู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
3)  ไม่มี  มี การคัดกรอง และรายงานผลการคัดกรองนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
4)  ไม่มี  มี ข้อมูลสารสนเทศของจำนวนนักเรียนทีม่ ีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
4.1.1 ด้านผู้นำ
จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.......
4.1.2 ด้านนักคิด
จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.......

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.1.3 ด้านสร้างสรรค์ จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.......
4.1.4 ด้านนักวิชาการ จำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.......
4.1.5 ด้านนักคณิตศาสตร์ จำนวน.......คน คิดเป็นร้อยละ......
4.1.6 ด้านนักวิทยาศาสตร์ จำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ.....
4.1.7 ด้านนักภาษา จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.......
4.1.8 ด้านนักกีฬา
จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ......
4.1.9 ด้านนักดนตรี จำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.....
4.1.10 ด้านนักศิลปิน จำนวน.......... คน คิดเป็นร้อยละ......
5)  ไม่มี  มี การส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมต่อการแข่งขัน
6)  ไม่มี  มี การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้
ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
PISA 2021
7)  ไม่มี  มี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและ
ข้อสอบ PISA style
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โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้าง
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สมรรถนะ
ที่จำเป็นการรูเ้ รื่องการอ่าน (Reading
Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematic Literacy) การรูเ้ รือ่ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
และมีความพร้อมในการเข้าสูเ่ วที
การแข่งขัน โดยมีการดำเนินการ
ไม่ครบ 7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏบางข้อ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรมการ
3. ปัญหาอุปสรรค
การเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 16 : เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ มีความพร้อมในการแข่งขัน
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพและการมีงานทำ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1. วิธีการดำเนินงาน
ความสามารถในการค้นพบตนเอง
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การพัฒนาความสามารถในการค้นพบตนเอง

4
มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ
มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ
(ดีมาก)
โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 10 ข้อ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
....................................................................................
เป็นแบบอย่างได้
...........................................................................................................................................
ฯลฯ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง

ความสามารถในการค้นพบตนเอง
1) ..................................................................................................................................
3
มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ
2) ..................................................................................................................................
(ดี)
โดยมีการดำเนินการ มีครบทั้ง 10 ข้อ
ฯลฯ
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
2. ผลการดำเนินงาน
บางข้อ
1)  ไม่มี  มี การประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดปฏิทิน
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะ

ความสามารถในการค้นพบตนเอง
และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน
2
มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ
2)  ไม่มี  มี การชี้แจงทำความเข้าใจกับครู ผู้ปกครอง สถานประกอบการ/
(พอใช้)
โดยมีการดำเนินการไม่ครบ 10 ข้อ
แหล่งเรียนรู้
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบตั ิการประจาปี
 รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม
 ผลงานนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพ
 ภาพถ่ายกิจกรรม
 ผลการคัดกรองนักเรียน
ที่สนใจอาชีพต่าง ๆ
 คาสั่งแต่งตัง้ /ผูร้ บั ผิดชอบ
อื่น ๆ ระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3……………………………
…….
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3)  ไม่มี  มี การประสานสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ และผู้ปกครอง
4)  ไม่มี  มี การจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้
5)  ไม่มี  มี การชี้แจงทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติกับนักเรียน
6)  ไม่มี  มี จัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรและกิจกรรมการเสริม
การแนะแนวอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจความสนใจ
ความต้องการของตนเอง
7)  ไม่มี  มี นักเรียนได้สำรวจความสนใจ ความต้องการของตนเองและ
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ
8)  ไม่มี  มี ข้อมูลสารสนเทศการกำหนดสิ่งที่ต้องการพัฒนา/เรียนรู้
เพิ่มเติมการเสริมสร้างทักษะอาชีพ
9)  ไม่มี  มี การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
10)  ไม่มี  มี การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) .................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
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โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะ
พื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 16 : เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ มีความพร้อมในการแข่งขัน
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 : นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1. วิธีการดำเนินงาน
ศักยภาพนักเรียน ให้มี ID Plan และ
1.1 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้มี ID Plan

4
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบ
และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
(ดีมาก)
อาชีพ โดยมีการดำเนินการ ครบทัง้ 13 ข้อ  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม คือ
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
...........................................................................................................................................
เป็นตัวอย่างได้
...........................................................................................................................................
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
1) ..................................................................................................................................

ศักยภาพนักเรียน ให้มี ID Plan และ
2) ..................................................................................................................................
3
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบ
2. ผลการดำเนินงาน
(ดี)
อาชีพ โดยมีการดำเนินการ ครบทัง้
1)  ไม่มี  มี การประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดปฏิทิน
13 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ในการดำเนินงานการจัดให้นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio
ชัดเจนบางข้อ
เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
2)  ไม่มี  มี จัดศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศด้านอาชีพ โดยงานแนะแนว

ศักยภาพนักเรียน ให้มี ID Plan และ
หรือ ฝ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบ
(พอใช้)
อาชีพ โดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ 13 ข้อ
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม
 ผลงานนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพ
 ภาพถ่ายกิจกรรม
 ผลการคัดกรองนักเรียน
ที่สนใจอาชีพต่าง ๆ
 คำสั่งแต่งตั้ง/ผู้รับผิดชอบ
อื่น ๆ ระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3………………………………….
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ให้มี ID Plan และ
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ


1
(ปรับปรุง)

8)  ไม่มี

7)  ไม่มี

6)  ไม่มี

5)  ไม่มี

4)  ไม่มี

3)  ไม่มี

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 มี ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสำรวจข้อมูลความสนใจ
อาชีพเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน หรือตามความ
เหมาะสมของสถานศึกษา
 มี ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศการสำรวจ
ข้อมูลความสนใจอาชีพเบื้องต้นของนักเรียน
 มี การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้นักเรียนรู้จักอาชีพที่นักเรียนสนใจ
ถึงลักษณะงาน คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ โอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพ ตลาดแรงงาน และนักเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์อาชีพกับเพื่อนในชั้นเรียน
 มี การส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเลือกรายวิชาตามแผนการเรียน
หรือรายวิชาเพิ่มเติมวิชาอาชีพระยะสั้น เลือกการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ
 มี การส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนรวบรวมข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรม
และ พัฒนาตนเอง และ คัดสรรผลงาน และเก็บผลงานในแฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio)
 มี ครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) เพื่อวางเส้นทางการเรียนสู่อาชีพ
(Career Path) กับนักเรียน
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คำอธิบายระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
9)  ไม่มี  มี ครูที่ปรึกษากำกับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล และให้คำปรึกษา
กับนักเรียน ในชั่วโมงโฮมรูมเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
10)  ไม่มี  มี ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง รับรองข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นของข้อมูลจากการทำ แฟ้มสะสมผลงาน
โดยรับรองทุกภาคเรียน
11)  ไม่มี  มี กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยจัดรายวิชาเพิ่มเติม หรือรายวิชา
พื้นฐาน ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเขียนเรียงความหรือแผนภาพ
ความคิดรายปีการศึกษาที่แสดงถึงแรงบันดาลใจ จินตนาการ
ความใฝ่ฝนั ในการประกอบอาชีพในอนาคต และอธิบายถึง
การพัฒนาตนเองที่ทำให้เกิดความรู้ความสามารถศักยภาพ
ที่จะประกอบอาชีพในอนาคตอย่างไรรวมถึงความคาดหวังใน
อนาคตหากได้ประกอบอาชีพนี้ แล้วจะนำไปช่วยเหลือชุมชน
สังคมอย่างไร
12)  ไม่มี  มี ครูภาษาไทยตรวจสอบการเขียนเรียงความให้สอดคล้อง
กับข้อมูล ในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพือ่ วางเส้นทาง
การเรียนสู่อาชีพ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

คำอธิบายระดับคุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
13)  ไม่มี  มี นักเรียนปรับปรุงเรียนความหรือแผนภาพความคิด และ
ให้ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ครูภาษไทยตรวจสอบก่อน
การยื่นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพื่อวางเส้นทางการเรียน
สู่อาชีพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น
หรือสถานประกอบการเพื่อเข้าทำงานต่อไป
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
. 3) ..................................................................................................................................
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หมายเหตุ : 1. Individual Development Plan (ID Plan) หมายถึง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของผู้เรียนที่จัดทำเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
2. Portfolio หมายถึง แฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 17 : เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ระดับคุณภาพ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
1. วิธีการดำเนินงาน
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

1.1  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
4
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
(ดีมาก)
และพลเมืองโลกทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ถ้ามี โครงการมีกิจกรรมอะไรบ้าง
มีการสรุป และประเมินผล ตั้งแต่
1) ...........................................................................................................................
7 โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป
2) ...........................................................................................................................
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
3) ............................................................................................................................
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
2. ผลการดำเนินงาน

3
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยมีการสรุปและประเมินผล ดังนี้
(ดี)
และพลเมืองโลกทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม
2.1  ไม่มี  มี โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง
มีการสรุป และประเมินผล 5-6 โครงการ/ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ใน
กิจกรรม
สถานศึกษา
2.2  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนสุจริต
2.3  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
2.4  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง
2.5  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ

 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม
 สารสนเทศของนักเรียนจิตอาสา
 ชิ้นงานของนักเรียนจิตอาสา
 ภาพถ่ายกิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3………………………………….
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ

2.10  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ลูกเสือ /เนตรนารี /ยุวกาชาด /
นักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.11  ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม อื่น ๆ
ระบุ…………………………………………………
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ

2.6  ไม่มี
2.7  ไม่มี
2.8  ไม่มี
2.9  ไม่มี

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 มี โครงการ/กิจกรรม Zero Waste
 มี โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนสีขาว
 มี โครงการ/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
 มี โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
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โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีการสรุปและประเมินผล น้อยกว่า
3 โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีการสรุปและประเมินผล 3-4 โครงการ/
กิจกรรม

คำอธิบายระดับคุณภาพ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
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นโยบายที่ 4 : เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 17 : เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 : นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ระดับคุณภาพ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
คำอธิบายระดับคุณภาพ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม
1. วิธีการดำเนินงาน
การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 1.1 โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ

4
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
(ดีมาก)
คุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับภัยยาเสพติด
มั่นคง โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 5 ข้อ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับภัยความรุนแรง
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์
การส่
ง
เสริ
ม
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นมี
ค
วามรู
้
ความเข้
า
ใจ

 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวภัยพิบตั ิต่างๆ
3
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
(ดี)
คุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความ
 ไม่มี  มี โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
มั่นคง โดยมีการดำเนินการ ครบทั้ง 5 ข้อ
 ไม่มี  มี อื่น ๆ ระบุ......................................................................................
และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนบางข้อ
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 หลักสูตรสถานศึกษา
 รายงานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
 บันทึกผลการจัดกิจกรรม
 เอกสารเกีย่ วกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
 เกียรติบตั ร / วุฒิบัตร
การอบรมของนักเรียน
 ชิ้นงาน
 ภาพถ่ายกิจกรรม

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง


1
(ปรับปรุง)


2
(พอใช้)

ระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
1.2 ถ้ามีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
1) ......................................................................................................................
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
2) ......................................................................................................................
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ฯลฯ
โดยมีการดำเนินการ ไม่ครบ 5 ข้อและ
2. ผลการดำเนินงาน
มีร่องรอยหลักฐานปรากฏบางข้อ
1)  ไม่มี  มี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถ
โรงเรียนไม่มีโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่างๆ
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
อุบัติเหตุ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย เป็นต้น
2)  ไม่มี  มี นักเรียนมีแนวทางป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3)  ไม่มี  มี นักเรียนได้รบั การดูแล ติดตาม และช่วยเหลือจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
4)  ไม่มี  มี นักเรียนที่ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ความรู้
ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบมีผลกระทบต่อความมั่นคง
5)  ไม่มี  มี การสรุปโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำอธิบายระดับคุณภาพ

 รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม
 อื่น ๆ ระบุ
1. .....................................
2. .....................................
3………………………………….
ฯลฯ

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

คำอธิบายระดับคุณภาพ
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วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ปัญหาอุปสรรค
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
ฯลฯ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิง

แบบนิเทศ ติดตาม จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
โรงเรียน................................................................................ สหวิทยาเขต...............................................
ระดับผู้นิเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

 สหวิทยาเขต

 โรงเรียน
1. เรื่อง/ประเด็น/นโยบาย ที่ทำการนิเทศ

..

2. วิธีการ กระบวนการ กิจกรรม

.
.
.

3. ผลการดำเนินการ
.
.
.
.
4. ปัญหา/อุปสรรค
.
.
5. แนวทางการแก้ปัญหา
.
.
6. ข้อชื่นชม/จุดเด่น
.
.
7. ข้อเสนอแนะ
.
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สพม.ลําปาง ลําพูน
409/1 ถ.พระเจ้าทันใจ
ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

