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ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาตาก

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล

สำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ได้จัดทำคู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK Model
สำหรับใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก และ
โรงเรียน ในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน
คู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
ด้ ว ยรู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำร SPM TAK Model ฉบั บ นี้ เป็ น กำรน ำนโยบำยลงสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ผ่ ำ น
กระบวนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของสำนักงำนเขตพื้ นที่และโรงเรียนในสังกัด ด้วยรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร SPM TAK Model ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล ตำมนโนบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และจุดเน้นของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ อีกทั้งได้รับควำม
ร่วมมือของทุกภำคส่วนร่วมกันจัดทำคู่มือฉบั บนี้ โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำร คือ Input Process และ
Output ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วย
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK Model ครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนมีควำมมุ่งหวัง ที่จะ
พัฒนำให้โรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพไปในทิศทำงเดียวกัน มีกลไกในกำรบริหำร
โรงเรียนที่มีคุณภำพ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพนักเรี ยนเกิดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน
และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ
ชีวิตและอำชีพ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะอนำคตใหม่ ใ ห้กับนั กเรี ยนส่ง ผลให้นั กเรี ยนมี คุ ณลั กษณะอั น พึ ง
ประสงค์ที่จำเป็นสำคัญในศตวรรษที่ 21 จำกที่กล่ำวมำนี้ถือว่ำเป็นภำระงำนที่ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ควำมสำคัญ
และนำสู่กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ควำมสำเร็จของงำนและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ที่ว่ำ “เป็นองค์กรต้นแบบในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย” อย่ำงแท้จริง
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1. ควำมเป็นมำ
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้ง
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธยมศึ ก ษำ จ ำนวน 62 เขต ค ำสั่ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้ น พื้ น ฐำน ที่ 313/2564 สั่ ง ณ วั น ที่ 23 กุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ. 2564 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นำยภู ธ นภั ส พุ่ ม ไม้
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนตำกพิทยำคม ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
และเพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จั ด กำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ ให้ เ ป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภำพและประสิ ท ธิผ ล บรรลุ ต ำมเจตนำรมณ์ และ
วัตถุประสงค์ ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ
และในวันที่ 27 สิงหำคม 2564 นำยอวยชัย ศรีตระกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกจนถึงปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกและ
โรงเรียนในสังกัด
3. คำจำกัดควำม
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วย
รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ว ยรู ป แบบ SPM TAK Model หมำยถึ ง กำรน ำนโยบำยหลั ก ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำก ลงสู่กำรปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลในสำนักงำนเขตพื้นที่ และ
โรงเรียนในสังกัด ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK Model ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัด
กำรศึกษำมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ตำมจุดเน้นของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
วิถใี หม่ วิธีคุณภำพ
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4. ประโยชน์ที่ได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภ ำพ และ
โรงเรียนในสังกัดสำมำรถนำไปบูรณำกำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
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ส่วนที่

2

โครงสร้ำงกำรบริหำร
และบทบำทหน้ำที่

4

โครงสร้ำงกำรบริหำรและบทบำทหน้ำที่
กำรปฏิบัติงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ตำก ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK Model มีโครงสร้ำงกำรบริหำรและบทบำทหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้ำงกำรบริหำร

2. บทบำทหน้ำที่
2.1 ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
ประธำน
2) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
รองประธำน
3) ประธำนสหวิทยำเขตทุกสหวิทยำเขต
กรรมกำร
4) ผู้อำนวยกำรกลุ่มสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
กรรมกำร
5) ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6) งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.1.2 คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่นำข้อมูลสำรสนเทศ วำงแผน
กำหนดกรอบกำรดำเนินโครงกำร กิจกรรม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของสำนัก งำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
2.1.3 ประชุมชี้แจงทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนัก งำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก กับโรงเรียนในสังกัด 21 โรงเรียน
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2.1.4 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก และสรุปรำยงำนผลระหว่ำงปีกำรศึกษำ ด้วยแบบนิเทศ ติดตำม ตำมตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
2.1.5 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึ กษำตำก โดยคณะกรรมกำรสหวิทยำเขตอย่ำงน้อยปี กำรศึกษำละ 2 ครั้ง ด้วยแบบ
ประเมินตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
2.2 ระดับสหวิทยำเขต
2.2.1 สำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำตำก แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรกำรพัฒนำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำระดับสหวิทยำเขต ประกอบด้วย
1) ประธำนสหวิทยำเขต
ประธำน
2) รองประธำนสหวิทยำเขต
รองประธำน
3) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสหวิทยำเขต
กรรมกำร
4) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสหวิทยำเขต
กรรมกำร
5) ศึกษำนิเทศก์ประจำสหวิทยำเขต
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6) รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือหัวหน้ำงำนวิชำกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.2.2 นำรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
ไปกำหนดหรือบูรณำกำรกับรูปแบบของเขตพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพบริบทของโรงเรียน และนำไป
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขต
2.2.3 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำก ในระหว่ำงปีกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลตำมแนวทำง
ของสหวิทยำเขต และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
2.3 ระดับโรงเรียน
2.3.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับโรงเรียน ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำน
2) รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำน
3) หัวหน้ำกลุ่มงำน
กรรมกำร
4) หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กรรมกำร
5) ผู้แทนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรรมกำร
6) หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.3.2 ศึ ก ษำรำยละเอี ย ดคู่ มื อ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำตำก
2.3.3 ประชุม ชี้แจง ทำควำมเข้ำ ใจกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมกันจัดทำแนวทำงโดย
บูรณำกำรรูปแบบกำรบริ ห ำรสู่กำรปฏิ บัติ ของโรงเรียน และนำคู่มือกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรศึก ษำของ
สำนักงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำมั ธยมศึ กษำตำก ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียน
2.3.4 นำข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) มำวำงแผน
ร่วมกัน เพื่อกำหนดรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
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2.3.5 คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับโรงเรียน นิเทศ ติดตำม และรำยงำนผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน ด้วยแบบประเมินตำมตัวชี้ วัดควำมสำเร็จของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำก
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ส่วนที่

3

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK Model
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คู่มือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนัก งำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วย
รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำร SPM TAK Model ผู้ จั ด ท ำได้ ศึ ก ษำแนวคิ ด ทฤษฎี นโยบำยและเอกสำรที่
เกีย่ วข้องเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังต่อไปนี้
1. กำรขับเคลื่ อนคุ ณ ภำพกำรศึ กษำภำยใต้พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึ กษำในหลวง
รำชกำรที่ 10
2. นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร (เพิ่มเติม)
3. นโยบำยของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
4. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
5. แผนปฏิรูปกำรศึกษำแนวทำงใหม่ นโยบำย “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้ำง”
6. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2565
7. แผนพัฒนำจังหวัดตำก
8. นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
9. ควำมเชื่อมโยงของนโยบำยสู่โครงกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
10. กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK Model
1. กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้พระบรมรำโชบำยฯ
1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง
- ยึดมั่นในศำสนำ
- มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์
- มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
- รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
- ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม
- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
- ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง
3. มีงำนทำ – มีอำชีพ
- กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้
เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำน ทำจนงำนสำเร็จ
- กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้ เรียน
ทำงำนเป็นและมีงำนทำในที่สุด
- ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอำชีพมีง ำนทำ จนสำมำรถเลี้ ยงตัวเองและ
ครอบครัว
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4. เป็นพลเมืองดี
- กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน
- ครอบครัว – สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำส
ทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี
- กำรเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้องทำ “เช่น งำน
อำสำสมัคร งำนบำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจและควำมเอื้ออำทร
2. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2564-2565
หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. สร้ำง “TRUST” หรือ “ควำมเชื่อมั่น ไว้วำงใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงำนสำมำรถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้
T (Transparency) หมำยถึง ควำมโปร่งใส
R (Responsibility) หมำยถึง ควำมรับผิดชอบ
U (Unity) หมำยถึง ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมำยถึง ผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำ
T (Technology) หมำยถึง เทคโนโลยี
2. ให้ทุกหน่วยงำนนำรูปแบบกำรทำงำน “MOE ONE TEAM” หรือ “กำรทำงำนร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษำธิกำร” และนำ “TRUST” ซึง่ เป็นรูปแบบในกำรทำงำนที่จะทำให้ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชำชน กลับมำให้ควำมไว้วำงใจในกำรทำงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องควำมโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนกำรทำงำน และกระบวนกำร
ตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำง ๆ
3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนดำเนินกำรตำมภำรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร
ประชำชน และประเทศชำติ ให้ควำมสำคัญกับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยผ่ำนกลไก
กำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรดำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่
เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย
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2. กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพและประสิท ธิภ ำพครู และอำจำรย์ ในระดั บ กำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนและ
อำชีวศึกษำให้ มี ส มรรถนะทำงภำษำและดิจิ ทั ล เพื่อให้ครูและอำจำรย์ไ ด้รั บกำรพัฒนำให้มี สมรรถนะ
ทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และ
มีควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน
3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) และ
กำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถนำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำง
กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรนำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำ มำใช้ ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
4. กำรพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ โดยกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจั ดกำรศึกษำโดยใช้
จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบ
บริหำรและกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ
สถำนศึกษำให้มี ควำมเป็นอิ สระและคล่ องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึก ษำโดยใช้ จัง หวั ดเป็ น ฐำน
มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้
และทักษะที่จำเป็น ในกำรศึก ษำต่อระดับ อุ ดมศึก ษำทั้ง สำยวิช ำกำรและสำยวิช ำชีพ เพื่อให้ร ะบบกำร
ประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ และระบบกำรประกันคุ ณภำพกำรศึก ษำ ได้รับกำรปรั บปรุง ให้ทั น สมั ย
ตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม
6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและ
สร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เ ข้ำถึงกำรศึ กษำที่มี คุ ณภำพทัด เที ยมกลุ่มอื่น ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้ ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง
7. กำรนำกรอบคุณวุ ฒิแห่งชำติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ เป็น
กำรผลิตและกำรพัฒนำกำลัง คนเพื่อกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่ง ชำติ เชื่อมโยงระบบ
กำรศึกษำและกำรอำชีพ โดยใช้ กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิต และกำรจัดทำ
มำตรฐำนอำชีพในสำขำที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้
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8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำร่ำงกำย
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำร กำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
เป็นระยะ
9. กำรศึ ก ษำเพื่ออำชีพและสร้ ำ งขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน ของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้
10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทย ด้วยกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
จัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล
11. กำรเพิ่ ม โอกำสและกำรเข้ ำ ถึ ง กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกำสทำง
กำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่ มีคุณภำพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิ ต
และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรเข้ ำถึง กำรศึกษำที่ มีคุ ณภำพของกลุ่ ม
ผู้ดอ้ ยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ อย่ ำงมีคุ ณ ภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้ม ครองควำ ม
ปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัย
อันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม
2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร
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3. ฐำนข้ อ มู ล Big Data มุ่ ง พั ฒ นำกำรจั ดเก็ บข้ อ มูล อย่ำ งเป็ นระบบและไม่ซ้ ำซ้ อน เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อมูลภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถนำมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง
4. ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ค วำมเป็ น เลิ ศ ทำงกำรอำชี ว ศึ ก ษำ (Excellent Center) สนั บ สนุ น กำร
ดำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้ง ในปัจจุบันและอนำคต
ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับประชำชนทุก ช่วงวัย ให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็ม
ตำมศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพื่อเตรียม ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงวัย
7. กำรจัดกำรศึกษำสำหรั บผู้ที่มีควำมต้อ งกำรจำเป็นพิเ ศษ ส่ง เสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถดำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกับผู้อื่นในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสัง กัดกระทรวงศึกษำธิก ำร นำนโยบำยกำรจัดกำรศึก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้ำงต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ
โดยดำเนินกำรจัดทำแผนและจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565
2. ให้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้คำแนะนำ แก้ไขใน
ระดั บ พื้ น ที่ โดยบู ร ณำกำรกำรท ำงำนร่ ว มกั น ทุ ก ภำคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภำยในและภำยนอก
กระทรวงศึกษำธิกำร
3. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย
และจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมลำดับ
4. กรณีมีปัญหำในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรในกำรแก้ไขปัญหำและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรฯ ตำมข้อ 2
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5. สำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่
(Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพืน้ ที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินกำรอยู่ก่อนแล้ว หำก
มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
– 2565 ข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตำม
ตรวจสอบให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม
หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่นดำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อ นทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยรัฐบำลทั้ง ในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21 นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2574
รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ดังนั้น ในกำรเร่งรัดกำรทำงำนภำพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ควำมไว้วำงใจให้กับสังคม และผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้กำหนดหลักกำรสำคัญในกำรประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้
1. สร้ำงควำมเชื่อมั่น ไว้วำงใจให้กับสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้เรียนและประชำชน โดยให้
ทุกหน่วยงำนนำรูปแบบกำรทำงำนโดยบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนดำเนินกำรตำมภำรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
ประชำชนและประเทศชำติ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ผ่ำนกลไกกำร
รับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรดำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
3. ดำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้ประกำศและแถลงนโยบำยไว้แล้ว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ
นโยบำยและจุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย
1.1 เร่งสร้ำงสถำนศึกษำปลอดภัยเพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจำกภัย
คุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีกำรวำงมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดโครงกำรโรงเรียน SandboOx : Safety zone in school
(SSS) หรือกำรจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีกำรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ กำร
จัดกำรควำมรุนแรงเกี่ยวกับร่ำงกำย จิตใจ และเพศ เป็นต้น
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1.2 เร่งพัฒนำบรรจุตัวชี้วัดเรื่องควำมปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของสถำนศึกษำ
และหน่วยงำนทุกระดับ
1.3 เร่งพัฒนำให้มีหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่มีโครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลังอย่ำง
ชัดเจนในทุกส่วนรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร
2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 เร่งจัดทำและพัฒนำกรอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (หลักสูตรฐำนสมรรถนะ)
โดยรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยควำมเหมำะสมควำมเป็นไปได้และ
ทดลองใช้ก่อนกำรประกำศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2565
2.2 จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
กระบวนกำรเรียนรู้แบบถักทอควำมรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้ำด้วยกันด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริง (Active
Learning)มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข และพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พัฒนำช่องทำงกำรเรียนรู้ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลำกหลำยและมีแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรสอนคุณภำพสูง และกำร
ประเมินและพัฒนำผู้เรียน เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียน
ทุกช่วงวัย
2.4 มุ่งพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้มีควำมทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของ
ท้องถิ่นและกำรเสริมสร้ำงวิถีชีวิตของควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5 ส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ ธนำคำรออมสิน ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรสถำนศึกษำส่งเสริมวินัยกำรออมกับ กอช.
โครงกำรธนำคำรโรงเรียนและกำรเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน SMT
2.6 พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular
System)ที่มีกำรบูรณำกำรวิชำสำมัญและวิชำชีพในชุดวิชำอำชีพเดียวกัน เชื่อมโยงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ทั้งในระบบนอกระบบ และระบบทวิภำคี รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสม
หน่วยกำรเรียนรู้(Credit Bank) ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข้มข้นเพื่อกำร
มีงำนทำ
2.7 ศึกษำวิจัย ถอดบทเรียนควำมสำเร็จในกำรจัดและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำของสถำนศึกษำในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ของพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงให้
หน่วยงำนสถำนศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม
3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย
3.1 ดำเนินกำรสำรวจและติดตำมเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน เพื่อนำเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำโดยเฉพำะกำรศึกษำภำคบังคับ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
เพื่อรับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ โดยบูรณำ
กำรร่วมงำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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3.3 มุ่งแก้ปัญหำคนพิกำรในวัยเรียนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้ำนเด็กพิกำรทั่วประเทศ
3.4 ให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียนห่ำงไกลกันดำรได้มโี อกำสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยกำรสร้ำง
ควำมพร้อมในด้ำนดิจิทัลและด้ำนอื่น ๆ
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำน องค์กรทั้ง
ภำครัฐเอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถำบันสังคมอื่น
4. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) และส่งเสริม
กำรผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมอำชีพที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ โดย
กำร Re-skil, Up-sill New skil เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงช่องทำง
อำชีพในรูปแบบที่หลำกหลำยให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผู้สูงอำยุที่มีควำมสนใจ โดยมี
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
4.3 จัดตัง้ ศูนย์ให้คำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภำยใต้ศูนย์พัฒนำอำชีพ
และกำรเป็นผู้ประกอบกำร และพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพื่อกำรส่งเสริม และพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนอำชีพทั้งผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถำน
ประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับกำรประกอบอำชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.4 พัฒนำแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่ำงพันธุ์ R อำชีวะซ่อมทั่วไทย โดยกำรนำร่องผ่ำน
ศูนย์ให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรแก่ประชำชนกำรให้บริกำรของศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center)
จำนวน 100
5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.1 พัฒนำหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA)
โดยใช้ระบบกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระบบ Digital
PerformanceAppraisal (DPA)
5.2 พัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำรจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับ
อำชีวศึกษำ
5.3 ตำเนินกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ควบคู่กับกำรให้
ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม
6. กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนำระบบสำรสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย ในกำรจัดระบบ
ทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรับปรุงแนวทำงกำรจัดสรรเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน
ผ่ำนแอปพลิเคชัน "เป๋ำตัง" ของกรมบัญชีกลำงไปยังผู้ปกครองโดยตรง
7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ จัดทำกฎหมำยลำดับรองและ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติเพื่อรองรับพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติควบคู่กับกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับ
ประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง
16

แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร นำนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ข้ำงต้น เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ
โดยดำเนินกำรจัดทำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับ
นโยบำยและจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมลำดับ
3. กรณีมีปัญหำในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรติดตำมฯ ตำมข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ตำมลำดับ
4. สำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่
(Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพืน้ ที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินกำรอยู่ก่อนแล้ว
หำกมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่ง รัด กำกับ
ติดตำมตรวจสอบให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม
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3. นโยบำยของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
ตำมที่นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่ง ชำติ เมื่อวันที่ 12
กันยำยน 2557 โดยได้กำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน เพื่อให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบั บ ชั่ ว ครำว) พุ ท ธศั ก รำช 2557 มำตรำ 19 ที่ ร ะบุ ใ ห้ รั ฐ บำลมีห น้ำ ที่ ใ นกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่นดิน
ดำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปด้ำนต่ำง ๆ และส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ
ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสัง คม และกำรสร้ ำงโอกำสกำรเข้ำถึง บริก ำร
ของรัฐ
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัย
และพัฒนำและนวัตกรรม
นโยบำยที่ 9 กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงของฐำนทรั พ ยำกร และกำรสร้ ำ งสมดุ ล ระหว่ ำ ง
กำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
นโยบำยที่ 11 กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะที่มีภำรกิจในกำรจัดและส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่ง เป็นพื้นฐำนในกำรนำพำประเทศไทยให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนำรมณ์
ของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยมีบ ทบำทหลักดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในข้อที่ 4
นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิล ปะและวัฒนธรรม นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรยัง
เป็นส่วนรำชกำรที่สำคัญในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ นโยบำยที่ 3 กำรลดควำม
เหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขและสุข ภำพของประชำชน นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิ จของประเทศ
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและ
ส่ง เสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม นโยบำยที่ 9
กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่ ง ยื น และนโยบำยที่ 10กำรส่ ง เสริ ม กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมำภิ บ ำล และกำรป้ อ งกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
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4. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
ได้
ดำเนินกำรยกร่ำงตำมแนวทำงที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปีต่อ
จำกนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของชำติที่คนไทยทุกคนต้องกำรบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบำย
แห่ ง ชำติ แ ละมำตรกำรเฉพำะซึ่ งเป็น แนวทำง ทิ ศ ทำง และวิ ธี ก ำรที่ ทุ กองค์ ก รและคนไทยทุ กคนต้อง
มุ่งดำเนินกำรไปพร้อมกันอย่ำงประสำนสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกำร คือ ประเทศ
ไทยมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ในทุ ก สำขำของก ำลั ง อ ำนำจแห่ ง ชำติ อั น ได้ แ ก่ กำรเมื อ งภำยในประเทศ
กำรเมืองต่ำงประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยำ กำรทหำร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรพลัง งำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีกำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำ
แล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ควำมมั่นคง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัย
และกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศในทุก ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน
ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่ง แวดล้อม
และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถำบันชำติศำสนำ พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่ก ำรบริ หำรประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคีสำมำรถผนึ กกำลังเพื่อ
พัฒนำประเทศชุมชนมีควำมเข้ม แข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่นประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มี ง ำนและ
รำยได้ ที่ มั่ น คงพอเพี ย งกั บ กำรด ำรงชี วิ ต ควำมมั่ น คงของอำหำร พลั ง งำน และน้ ำมี ที่ อ ยู่ อ ำศั ย และ
ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีกำรออมสำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่งคั่ง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของ
เศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืนจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูงควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง
ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำง
ทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภำคส่ ว น (Inclusive Growth) มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ตำมมำตรฐำนขององค์ ก ำรสหประชำชำติ ไ ม่ มี
ประชำชนที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสัง คมแห่งอนำคตเพื่อให้สอดรั บ กับ
บริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่สำคัญ ในเวทีโลกและมี ควำมสัมพันธ์ ทำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค
ทั้ ง กำรคมนำคมขนส่ ง กำรผลิ ต กำรค้ ำ กำรลงทุ น และกำรท ำธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ ป็ น พลั ง ในกำรพั ฒ นำ
นอกจำกนั้นยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทำง
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ควำมยั่งยืน กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้กำรรักษำและกำรฟื้นฟูฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดีไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals :
SDGs) ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขนึ้ คนมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำง
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ยั่งยืน และให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษำธิกำรจะดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ภำยใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำที่จะ
ดำเนินกำร 6 ด้ำน คือ
1. ควำมมั่นคง
2. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5. สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
จุดเน้นกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรจะดำเนินกำรอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2561-2580)ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใส และต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่นกระทรวงศึกษำธิก ำร ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีกำรดำเนินกำรสอดคล้อง
กั บ รั ฐ ธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจั ก ร พุ ท ธศั ก รำช 2560 และกำรด ำเนิ นกำรเร่ง ด่ ว นตำมข้ อ สั่ ง กำรของ
นำยกรัฐมนตรีต้องให้เห็นผลกำรดำเนินกำรเป็นรูปธรรม
6. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565
ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ก ำหนดให้ มี ก ำรพั ฒ นำเด็ ก ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย ให้ มี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี สมวั ย ทุ ก ด้ ำ น โดย
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนั กถึงพหุปัญญำของ
มนุษย์ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รั บกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่
จำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่น ได้อย่ำงมีประสิทธิผล มี
วินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ และ
มีจิตสำธำรณะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่ง มั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เป็น
“กำรศึ ก ษำขั้ นพื้นฐำนวิ ถีใ หม่ วิ ถี คุ ณ ภำพ” มุ่ ง เน้ นควำมปลอดภัย ในสถำนศึ ก ษำ ส่ ง เสริ ม โอกำสทำง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำ เทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ จึง กำหนดนโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้
1. ด้ำนควำมปลอดภัย
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่ อกำรมี
สุขภำวะที่ดีสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2.ด้ำนโอกำส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เ ข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย
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2.2 ดำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพื่อกำรศึกษำต่อ และ
ประกอบอำชี พ ตรงตำมศั ก ยภำพและควำมถนั ด ของตนเอง รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำผู้ เ รี ยนที มี
ควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.3 พั ฒ นำระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยำวชนที่ อ ยู่ ใ นกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้ง ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ ไ ด้ รั บ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสให้ไ ด้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุ ณ ภำพ
มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ด้ำนคุณภำพ
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขี ดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน และกำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำมทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ไ ด้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู
4. ด้ำนประสิทธิภำพ
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และ
โรงเรียนที่สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
4.3 บริ ห ำรจั ด กำรโรงเรี ย นขยำยโอกำสทำงกำรศึ ก ษำ ที่ มี จ ำนวนนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้ องกับนโยบำยโรงเรียน
คุณภำพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
และกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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7. นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
1. วิสัยทัศน์
สร้ำงสรรค์โอกำสและคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
2. พันธกิจ
2.1 จัดกำรศึก ษำเพื่อเสริ มสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบั นหลักของชำติและกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะ เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.3 ส่งเสริมกำรพัฒ นำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำให้เป็นมืออำชีพ สู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน
2.4 สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
2.5 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมปลอดภัย เป็ นมิตรกับสิ่ ง แวดล้อม
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ง ยืน (Sustainable Development
Goals :SDGs)
2.6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และกำรจัดกำรศึกษำ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
3. เป้ำหมำย
3.1 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง กำรเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 นำไป
พัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันสู่สำกล
3.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะควำมเป็นมืออำชีพ
ในมำตรฐำนวิชำชีพ
3.4 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ ำงทั่ว ถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพตำมหลั กปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อสร้ำง
จิตสำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
3.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ยึดหลักธรรมำภิบำล ในระบบกำร
บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area Based Management)
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4. ค่ำนิยม

“บริกำรเชิงรุก ควำมสุขที่มอบให้ ใส่ใจรับผิดชอบ ยอมรับกติกำ สู่พลังแห่งควำมท้ำทำย”
5. นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก มี 5 นโยบำย ดังนี้
5.1 สถำนศึ ก ษำปลอดภั ย ได้ แ ก่ กำรป้ อ งกั น โรคโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019
(Covid-19) ภัยจำกเทคโนโลยี ภัยจำกยำเสพติด พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต มีภูมิคุ้มกันตนเองอย่ำงปลอดภัย
5.2. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ครูปรับเปลี่ยน
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง สร้ำงและจัดหำนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้ำงสรรค์ให้ผู้เรียนมีควำมรู้และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5.3 พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม โดยนำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10
และหลักสูตรสถำนศึกษำ ไปบูรณำกำรประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ มีจิตอำสำ
เคำรพรักในสถำบันหลักของชำติและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
5.4 สร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนประกอบกำร ลดอัตรำกำรออกกลำงคัน จัดหำทุนกำรศึกษำ สร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน และ
ส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตำก
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5.5 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ เน้นกำรให้ บริกำรสถำนศึกษำเป็นสำคัญ
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริ หำรกำรศึกษำกับ เครื อข่ำ ยหน่วยงำนภำครั ฐ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
ภำคเอกชน และชุมชน ยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใสรับผิดชอบ และก้ำวสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม
8. ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสู่โครงกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
1. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลง
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้
เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน ซึ่งยุทธศำสตร์ ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติ ปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ ำน
และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี
มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หัวใจ
สำคัญ ของกำรศึกษำคือ “กำรเรี ยนรู้ของผู้เรียน” ในกำรปฏิ รูปกำรศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จมี ควำม
จำเป็นต้อง “ปฏิรูปกำรเรียนรู้” ของผู้เรียน ซึ่งในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอีกหลำยประกำร ได้แก่ 1) ครูผู้สอน 2) หลักสูตร 3) กำรเรียนกำรสอน และ 4) กำรวัดและ
ประเมินผล องค์ประกอบทั้ง 4 ประกำรดังกล่ำวจะสนับสนุน และเอื้ อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
และเกิดสมรรถนะสำคัญที่สำมำรถใช้ได้ในชีวิตจริง กำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ ให้
มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก จึงจัดทำโครงกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 โดยกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active Learning) ด้ ว ยรู ป แบบวิ ธี ก ำร เทคนิ ค ต่ ำ งๆ รวมทั้ ง จำก
ประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิง
แสดงควำมคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก มี
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนในสั งกัดสำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำกมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 100 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนในสัง กัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำกมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ 100 นักเรียนของโรงเรียนในสัง กัดได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
ด้วยเทคนิค/ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมของครูด้วยรูปแบบต่ำงๆ
4. ร้อยละ 100 สถำนศึกษำในสังกัดสำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกได้รับกำรนิเทศและ
ใช้กระบวนกำร Coaching กำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
3.2 เชิงคุณภำพ
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสัง กัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิค/ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมครูด้วยรูปแบบต่ำงๆ
4. สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ และ Coaching กำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
สถำนศึกษำ
4. ผลผลิต ผลลัพธ์
4.1 ผลผลิต (Output)
1. ครูและบุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิค/ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อ นวัตกรรม ครูด้วยรูปแบบต่ำงๆ
4. สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกได้รับกำรนิเทศ และ
Coaching กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ครูและบุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีหลักสูตรและแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ครูมีรูปแบบกำรจั ดกำรเรียนรู้ Active Learning โดยใช้เทคนิค/ วิธีกำรจัดกำรเรีย นรู้ สื่อ
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีรูปแบบกระบวนกำรนิเทศ และ Coaching
กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
5. ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ (KPIs)
ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงปริมำณ
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ Active
Learning เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 100 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ 100 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรจัดกำร
เรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ด้ ว ยเทคนิ ค / วิ ธี ก ำรจั ด กำร
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมของครูด้วยรูปแบบต่ำงๆ
4. ร้อยละ 100 สถำนศึกษำในสังกัดสำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำกได้รับกำรนิเทศและใช้กระบวนกำร Coaching
กำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
เชิงคุณภำพ
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
Active Learning เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสัง กัด ส ำนักงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย
เทคนิค/ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมครูด้วยรูปแบบต่ำงๆ
4. สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ และ Coaching กำกับ ติดตำม
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active
Learning ( KPA)
2. รูปแบบ นวัตกรรม เทคนิคกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ Active
Learning
3. รูปแบบกำรนิเทศ และ Coaching
กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินกำรของสถำนศึกษำ

1. รำยงำนกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning
2.รำยงำนผลกำรใช้รูปแบบ นวัตกรรมกำร
เทคนิคกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning
3. รำยงำนกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ
Coaching กำกับ ติดตำมและประเมินผล
กำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
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6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ครูและบุคลำกรโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก มีรูปแบบกำรนิเทศ Coaching กำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
7. กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
7.2 ครูและบุคลำกรโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
7.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
8. วิธีกำรดำเนินงำน/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
แผนกำรปฏิบัติงำน

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ

(กิจกรรม)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ตค. พย. ธค. มค. กพ มีค เมย พค มิย
ระยะที่ 1 เตรียมกำร/วำงแผน
1) วำงแผนกำรดำเนินกำรและกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณโครงกำร
2) ประชำสัมพันธ์โครงกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนที่
ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ระยะที่ 2 ดำเนินกำรตำมแผน
- กิจกรรมที่ 1 ประชุมวำงแผนกำร
ดำเนินกำร
-กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ให้แก่ครูเพื่อมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21





ไตรมำสที่ 4
กค สค
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กย

แผนกำรปฏิบัติงำน
(กิจกรรม)

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ตค. พย. ธค. มค. กพ มีค เมย พค มิย
ระยะที่ 3 ติดตำม/ทบทวน
- แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติ
ดตำมฯ
- นิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- กำกับ ติดตำม และตรวจสอบ
กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้
ระยะที่ 4 ปรับปรุง/พัฒนำ
- สรุปผล รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำร
- นำปัญหำ/อุปสรรคจำกกำร
ดำเนินโครงกำร มำปรับปรุง
แก้ไข พัฒนำสำหรับกำรจัดทำ
โครงกำรในปีงบประมำณถัดไป

ไตรมำสที่ 4
กค สค



กย





9. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565
10. งบประมำณ
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ งบดำเนินงำน 27,000 บำท
(สองหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) ตำมรำยละเอียด ดังนี้
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ที่

หมวด/รำยกำร

1. ระยะที่ 1 จัดเตรียมโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรให้แก่ครูเพื่อมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
1.ประชุมวำงแผนคณะกรรมกำรกำรดำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ครูเพื่อมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
คณะกรรมกำรทำงำนระดับเขตพื้นที่
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำร
2. ระยะที่ 2 กำรดำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรให้แก่ครูเพื่อมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- ค่ำอำหำรคณะทำงำนวิทยำกร และผู้เข้ำรับกำร
อบรม จำนวน 115 คน 1 วัน 1 มื้อ
- ค่ำอำหำรว่ำง จำนวน 115 คน 1 วัน 2 มื้อ
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1 คน 4 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บำท
2.3 ค่ำวัสดุประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

จำนวน

รำคำต่อ
หน่วย
(บำท)

จำนวน
เงิน

แหล่ง
งบประมำณ

จำนวนเงิน

 เงิน
งบประมำณ
 เงินนอก
งบประมำณ
 อื่น

9 คน

170

1,530

520

2,050
 เงิน
งบประมำณ
 เงินนอก
งบประมำณ
 อื่น ๆ

115

100

11,500

115

35

8,050

4

600

2,400

3,000

3,000

24,950
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ที่

หมวด/รำยกำร

จำนวน

รำคำต่อ
หน่วย
(บำท)

จำนวน
เงิน

แหล่ง
งบประมำณ

จำนวนเงิน

3. ระยะที่ 3 กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำกับ ติดตำม กำรขับเคลื่อนพัฒนำและกำร
นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active
Learning ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ระยะที่ 4 ปรับปรุง/พัฒนำ
- สรุปผล รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
- นำปัญหำ/อุปสรรคจำกกำรดำเนินโครงกำร
มำปรับปรุง แก้ไข พัฒนำสำหรับกำรจัดทำ
โครงกำรในปีงบประมำณถัดไป
รวมงบประมำณทั้งสิ้น (สองหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)

27,000

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
11. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
11.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ปัจจัยด้ำนจำนวนและผู้เข้ำอบรม อำจมำเข้ำอบรมฯไม่ครบตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
- สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) อำจทำให้มีผลกระทบต่อกำร
ประชุมปฏิบัติกำรในเรื่องกำรเว้นระยะห่ำง
11.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- มีมำตรกำรสำหรับโรงเรียนที่ครูมำเข้ำอบรมไม่ได้หรือไม่ครบ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรอบรมตำมสถำนกำรณ์และควำมจำเป็นสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร
- กำกับ ติดตำม กำรขับเคลื่อนพัฒนำและกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้กำกับ ติดตำม
กำรขับเคลื่อนพัฒนำและกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้
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2. โครงกำร ตำก : จังหวัดแห่งกำรเรียนรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำ
2.1 หลักกำรและเหตุผล
จำกนโยบำยรัฐบำลที่ได้แถลงต่อรัฐสภำ 11 ด้ำน ด้ำนที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทำนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ข้อ 4,1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ข้อ 4.3 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำ ข้อ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดย
ส่งเสริมกำรศึกษำตลอดชีวิต นโยบำยข้อ 8.2 สร้ำงสรรค์สังคมนวัตกรรม ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เน้นกำร
แข่ง ขัน เสริมสร้ำงทรั พยำกรมนุ ษย์ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค พัฒนำคุณภำพชีวิ ต เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชำติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี
แผนปฏิ รู ป ประเทศ เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) แผนพั ฒ นำพื้ น ที่ ช ำยแดนด้ ำ นกำรศึ ก ษำ
ยุทธศำสตร์ภำคเหนือ กลุ่มจังหวัด กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเชื่อ มโยงกัน ซึ่ง แผนพัฒนำจั ง หวั ด ตำก
กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดตำก “เมืองน่ำอยู่ ประตูกำรค้ำชำยแดน” มีจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรท่องเที่ยว จำกสภำพปัญหำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำรอำชีวศึกษำ
ของจั ง หวั ด ตำกทั้ ง ในด้ ำ นปริ ม ำณและคุ ณ ภำพ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หำด้ ำ นกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำ
กำรบริหำรสถำนศึ กษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู กำรเรียนรู้ของผู้ เรี ยน ค่ำนิยมข อง
ผู้ปกครอง ที่ไม่ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม และขำดควำมเชื่อมโยงกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดตำก
กำรออกแบบกำรจัดกำรศึกษำใหม่ ให้สอดรับกับกำรพัฒนำจั งหวัด โดยกำรปฏิรูปกำรเรีย นรู้ และกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน พัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน
ไปสู่กำรค้ำชำยแดน กำรค้ำออนไลน์ กำรเตรียมคนจังหวัดตำกออกไปต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยภำษำถิ่น
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำเมียนมำร์ และภำษำจีน จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือกำรพัฒนำหลักสูตรเฉพำะตำม
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น กำรพัฒนำครูด้ำนนวัตกรรมกำรสอนเพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมของนักเรียน
ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ธุรกิจขนำดย่อมในท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก โดยใช้นวัตกรรมกำรบริหำร เช่น กำร
พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรห้องเรียนอำชีพและผู้ประกอบกำร กำรใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและ
ปรำชญ์ ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น กำรใช้ ร ะบบ E-Commerce ในกำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ พื้ น เมื อ ง กำรสร้ ำ งศู น ย์
เทคโนโลยีเพื่อกำรค้ำในสถำนศึกษำ และให้สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรเป็น ฐำนกำรท่องเที่ย ว
ในพื้นที่หมู่บ้ำน/ตำบล/อำเภอ ฯลฯ นวัตกรรมเหล่ำนี้จะเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันของสถำนศึกษำและคน
ในชุมชน สร้ำงรำยในรูปแบบควำมพอเพียง ได้ไม่เกิดกำรเคลื่อนย้ำยคน อัตรำกำรออกกลำงคันลดน้อยลง
ผู้ เ รี ย นมี ร ะบบกำรคิ ด วิ เ ครำะห์ กำรใช้ เ ทคโนโลยี และสร้ ำ งทำงเลื อ กในอำชี พ ของตนเองได้
จังหวัดตำก มีสถำนศึกษำทุกระดับ 872 แห่ง มีประชำกรที่เป็นนักเรียน นักศึกษำกว่ำ 100,000
คน (ร้อยละ17) มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 8,580 คน กำรพัฒนำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมกำรศึกษำ
เป็นฐำน (Innovation Base) เน้นกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นและพัฒนำผู้บริหำร ครู ผู้เรียน ในกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรศึกษำทุกคน สำมำรถนำไปใช้ในกำรทำงำนได้จริง จะเป็นแนวทำงใหม่ของกำรพั ฒนำ ทั้งนี้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ภำยในจังหวัด (ร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมแก้ไ ข ร่วมชื่นชมยินดี) จะนำไปสู่ กำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และอำชีวศึกษำ สำมำรถเตรียมพัฒนำกำลังคนของจังหวัดให้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน สอดคล้อง
กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 พื้นที่ (เมืองประตูกำรค้ำชำยแดน เมืองศูนย์กลำงกำรลงทุน เมืองเกษตร
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อินทรีย์ และเมืองอำรยธรรมแห่งขุนเขำ) ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนคุณภำพสูง สำมำรถใช้
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมมั่นคง กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ คุณธรรมจริยธรรมของสัง คม
และร่วมกันสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในกำรพัฒนำจังหวัดตำกต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และอำชีวศึกษำของจังหวัดตำก ให้
ผู้เรียนสำมำรถศึกษำและเรียนรู้ มีทักษะชีวิตและอำชีพ นำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองและท้องถิ่นได้จริง
2. เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ด้ำนกำรเรียนรู้และทำงำนของผู้เรียน
อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. เพื่อเชิญองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ผู้ทรงคุณวุฒิสำขำอำชีพต่ำงๆ ผลักดันให้จังหวัดตำกเข้ำสู่พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ (Education
Sandbox)
2.3 เป้ำหมำย
ที่

ปีงบประมำณ

เป้ำหมำย

1

2565

-กำหนดนโยบำยและสมัครเข้ำสู่กำรขับเคลื่อน “พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดตำก”
-จัดทำแผนพัฒนำ “กำรเรียนรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดตำก”
-พัฒนำผู้บริหำรด้ำนนวัตกรรมผู้บริหำรในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-พัฒนำครูด้ำนนวัตกรรมกำรสอน Active Learning ,Project Base
Learning, กำรสอนคิดขั้นสูง, กำรใช้สื่อเทคโนโลยี, รูปแบบกำรสอนในยุคหลัง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) , Gpas 5 steps,ฯลฯ
-กำหนดเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (MOU) ในประเด็นควำมท้ำทำย
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน

2

2566

-แต่งตั้งคณะทำงำนจำกมหำวิทยำลัย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำน
อำชีวศึกษำ
-สร้ำงหลักสูตรท้องถิ่นพื้นฐำน “ทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ”ของจังหวัดตำก
-สร้ำงหลักสูตร “ห้องเรียนอำชีพ”และ “ผู้ประกอบกำร” ของจังหวัดตำก
-อบรมพัฒนำผู้บริหำร และครู ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ

3

2567

นวัตกรรมกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ และครอบคลุมอำเภอทุกอำเภอ
-ผู้บริหำรมีนวัตกรรมกำรบริหำรทุกคน -ครูมีนวัตกรรมกำรสอนทุกคน
-นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษำทุกคน
1,มีทักษะภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 (จีนหรือเมียนมำร์)
2.ผ่ำนกำรเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นหรือห้องเรียนอำชีพและมีผลงำนผ่ำน
เกณฑ์
3.ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองจนจบหลักสูตรในระยะเวลำที่กำหนด
-สถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET สูงกว่ำปี 2563 ร้อยละ 10
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2.4 วิธีดำเนินงำน/งบประมำณ
ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

1 เสนอโครงกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
พิจำรณำ

พฤศจิกำยน 2564

2 - แต่งตั้งคณะทำงำนวำงแผนกำรสมัครเข้ำสู่กำร
ขับเคลื่อน “พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดตำก”
ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมำชิกสภำจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประธำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดตำก ศึกษำธิกำรจังหวัด นำยกสมำคม
โรงเรียนเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยจังหวัด ผู้นำ
ชุมชน ผู้บริหำรในหน่วยงำนกำรศึกษำ ฯลฯ
- แต่งตั้งและประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนงำน
ระดับจังหวัด
- จัดทำแผนพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำระยะ

ธันวำคม 2564

งบประมำณ(บำท)
25,000

3 ปี (2565 -2567)
3 เสนอคำอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดตำก มกรำคม 2565
ไปยัง กศจ.และ สพฐ.ให้ควำมเห็นชอบ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำประกำศจัดตั้งใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
4 ประชำสัมพันธ์โครงกำร “ตำก : จังหวัดแห่งกำร
มกรำคม 2565
เรียนรู้และพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ” โดย อบจ.
ตำก

-

100,000

5 พัฒนำผู้บริหำรและครู ในโครงกำร “ตำก : จังหวัด มกรำคม – กันยำยน 500,000
แห่งกำรเรียนรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำ”
2565
6 - แต่งตั้งคณะทำงำนจำกมหำวิทยำลัย สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนอำชีวศึกษำ สร้ำง
หลักสูตรท้องถิ่นพื้นฐำน “ทักษะชีวิตและทักษะ
อำชีพ” หลักสูตร “ห้องเรียนอำชีพและ
ผู้ประกอบกำร”ของจังหวัดตำก
- อบรมพัฒนำผู้บริหำร และครู ด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำ

พฤศจิกำยน 2566

500,000
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ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำและประกวดแข่งขัน
7.1 มหกรรมนวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดตำก
ครั้งที่ 1
7.2 กำรประกวดนวัตกรรมผู้บริหำร ครู และนักเรียน
นักศึกษำ
7.3 มหกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยี จังหวัดตำก
(Robots Coding STEM Education Games)
7.4 กำรสร้ำงแบบจำลองห้องเรียนผู้ประกอบกำร
(ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว
วิทยำศำสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
7.5 กำรประกวดแข่งขันภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ ภำษำเมียนมำร์ ภำษำจีน)
7.5 กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำอำเภอทุกอำเภอใน
จังหวัดตำก

พฤศจิกำยน –
กันยำยน 2566

รวมงบประมำณ (หกล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

งบประมำณ(บำท)
5,000,000.-

6,125,000.-

2.5 กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัด

กำรประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. มีหลักสูตรท้องถิ่น“ทักษะชีวิตและทักษะ
อำชีพ”หลักสูตร “ห้องเรียนอำชีพ”และ
“ผู้ประกอบกำร” ของจังหวัดตำก
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรบริหำร
และครูมีนวัตกรรมกำรสอนทุกคน
3.นักเรียนระดับพื้นฐำนและอำชีวศึกษำทุกคน
3.1 มีทักษะภำษำอังกฤษและภำษำ
ที่ 3 (จีนหรือเมียนมำร์)
3.2.ผ่ำนกำรเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นหรือ
ห้องเรียนอำชีพและมีผลงำนผ่ำนเกณฑ์
3.3 ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองจน
จบหลักสูตรในระยะเวลำที่กำหนด
4.สถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET
V-NET สูงกว่ำปี 2563
ร้อยละ 10

- กำรจัดทำและกำรใช้
หลักสูตร
ตรวจผลงำนตำมข้อตกลง
MOU
- กำรนิเทศ/สังเกตกำร
จัดกำรเรียนรู้
- กำรตรวจผลงำนของครู
- ตรวจสอบกำรออก
กลำงคันโดยใช้ระบบ
ฐำนข้อมูลนักเรียน
นักศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ RT NT O-NET
V-NET

- แบบประเมินกำรใช้
หลักสูตร
- แบบประเมินผลงำนและ
แบบประเมินนวัตกรรม
- เกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผลภำษำอังกฤษ
ภำษำเมียนมำและ
ภำษำจีน
- แบบประเมินผลงำนและ
รำยงำนผลกำรเรียนรู้
- ระบบฐำนข้อมูลของ
ส่วนกลำง
- แบบทดสอบ สทศ.
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2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1, จังหวัดตำกเป็นจังหวัดพื้นที่นวัตกรรม และพัฒนำคนโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็น Smart City
2.จังหวัดตำกมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนทุกระดับสูงขึ้น มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นกำลังคนที่มีคุณภำพในกำรพัฒนำจังหวัดทั้งในด้ำนควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน ก้ำวสู่ Thailand 4.0 ในปี 2567
2.7 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
5. สำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดตำก
6. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก
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3. โครงกำรอบรมพัฒนำครู เรื่อง “ทักษะกำรสอนสู่ทักษะชีวิต”
3.1 หลักกำรและเหตุผล
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ QSCCS
(Question, Search, Construct, Communicate, Service) แบบกำรวั ด ผลใช้ ผ ลของกำรแสดงทั ก ษะ
(Skill) และกระบวนกำรเรียนรู้ และคุณภำพกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่ อด้ำน
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย (Boom Taxonomy) โดย ผู้เรียนสำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
สิ่งสำคัญคือครูต้องเป็นผู้กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ วำงแผนกำรสืบค้นและออกแบบกำรศึกษำเรียนรู้
ลงมือปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งอำจใช้แนวทำงของ PBL : Project Base Learning มำใช้บูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสำระที่เกี่ยวข้องเน้นทักษะกำรปฏิบัติจริง (Well-Rounded Education)
จนกลำยเป็นสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสถำนศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นสำคัญ
ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ของ
จังหวัดตำก ถูกจัดลำดับอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มงวด นักเรียนทุกคนต้องเรียนอยู่บ้ำนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล และกลุ่มอำนวยกำร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนำครูเชิงบูรณำกำรขึ้น โดยเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรสอนของครู และทักษะชีวิตของนักเรียนเป็น
สำคัญ โดยเฉพำะกำรพัฒนำสมรรถนะสำคัญจำเป็น ได้แก่ สมรรถนะด้ำนกำรเป็นผู้นำ กำรแก้ไขปัญหำ กำร
คิดวิเครำะห์สร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีในกำรนำเสนอผลงำน มีควำมสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ที่เน้นกำรพัฒนำทักษะชีวิตเป็นสำคัญ
3.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนในสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (Covid-19)
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. เพื่อกำรบูรณำกำรงำนและงบประมำณข้ำมกลุ่มงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำก โดยเน้นกำรพัฒนำครูและผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.3 เป้ำหมำย
1. จัดอบรมพัฒนำครูวิชำกำรโรงเรียนในสังกัด จำนวน 21 คน
2. จัดประกวดคลิปสั้นของครู และนักเรียน จำนวน 42 คลิป
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3.4 วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำ

1. เสนอรำยละเอียดโครงกำร ผอ.สพม.ตำกพิจำรณำอนุมัติ

9 กันยำยน 2564

2. ประชุมคณะทำงำนออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำครูและ
นักเรียนตำมแนวทำง Well-Rounded Education

10 กันยำยน 2564

3 แจ้งสถำนศึกษำทุกแห่งให้ครูวิชำกำรเข้ำรับกำรอบรม

16 กันยำยน 2564

หมำยเหตุ

แบบออนไลน์
4 มอบหมำยภำรกิจให้สถำนศึกษำส่งเสริมพัฒนำครูและ
นักเรียน จัดทำกิจกรรมตำมแนวคิดและกำรพัฒนำของ
ตนเอง

16-28 กันยำยน 2564

5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำเกณฑ์และตัดสินผลกำร
ประกวดคลิปวีดีโอ

30 กันยำยน 2564

6 ประกำศผลกำรคัดเลือกผลงำนครูและนักเรียน

30 กันยำยน 2564

7 สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

30 กันยำยน 2564

3.5 ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
วันที่ 9 กันยำยน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2564
สถำนที่ดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก โรงเรียนถนอมรำษฎร์บำรุง
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3.6 งบประมำณ
จำนวน 19,500 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564)
รำยละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรำยละเอียด
งบประมำณ งบประมำณจำแนกตำมหมวด
รำยจ่ำย
ในกำรใช้งบประมำณ
ที่ใช้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้ ค่ำวัสดุ
สอย

1. จัดอบรมพัฒนำครูวิชำกำร
-ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน 21 คน x
170 บำท x 1 ครั้ง/วัน
- ค่ำพำหนะเดินทำง 5 คน x 200 บำทไป-กลับ
- ค่ำวิทยำกร 5 คนๆละ 900บำท

3,570

3,570

1,000

1,000

4,500

4,000

4,500

4,500

4,500

4,500

3,000

3,000

21,070

21,070

2.ค่ำรำงวัลกำรประกวดคลิป
2.1 ผลงำนครู
2.2 ผลงำนนักเรียน
4.ค่ำกรรมกำรตัดสินผลกำรประกวด 3 คนๆละ 1,000
บำท

รวมงบประมำณ
(สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร)

3.7 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ใกล้สิ้นสุดปีงบประมำณ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
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3.8 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
จำนวนครูวิชำกำรและผู้เกี่ยวข้องในกำรอบรม เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ร้อยละ 100

เชิงคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก มีผลงำนกำรจัดกำร
ร้อยละ 100
เรียนรู้ของครูที่มีคุณภำพ และผลงำนทักษะชีวิตของผู้เรียนที่มีคุณภำพ
3.9 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำมัธยมศึกษำตำก สำมำรถจัดกำรอบรมพัฒนำครู ผู้เรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้สอดคล้องกับนโยบำยของ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจังหวัดตำกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศเพื่อควำมเป็นเลิศ
4.1 หลักกำรและเหตุผล : ปัจจุบันอิทธิพลของโลกำภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และยังจะเพิ่ม
มำกขึ้นเรื่อยๆ นั้น ในส่วนของจังหวัดตำกซึ่งเป็นจังหวัดชำยแดนทำงกำรค้ำ กำรเรียนรู้ภำษำของประเทศ
อืน่ ย่อมได้เปรียบในกำรทำกิจกำรกำรค้ำ ธุรกิจต่ำงๆ เนื่องจำกปัจจุบันประเทศไทย กำลังพัฒนำตัวเองไปสู่
ประเทศอุตสำหกรรม จำเป็นต้องใช้บุคลำกรที่มีควำมรู้ในหลำยๆ ด้ำนรวมทั้งผู้ชำนำญด้ำนภำษำด้วย ในยุค
ศตวรรษที่ 21 ภำษำจีนและภำษำพม่ำได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตของชำวตำก เนื่องจำกเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในกำรติดต่อสื่อสำร กำรศึกษำ กำรแสวงหำควำมรู้กำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำง ควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและ มุมมองของ
สังคมโลก นำมำซึ่งมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกับประเทศต่ำงๆ ช่วยพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเข้ำใจ ตนเอง
และผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้ำใจควำมแตกต่ำงของภำษำและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีก ำรคิ ด
สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ และใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อ กำรสื่อสำรได้รวมทั้งเข้ำถึงองค์ควำมรู้ตำ่ งๆ ได้ง่ำยและกว้ำงขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในกำรดำเนินชีวิต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ได้ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรติดต่อสื่อ สำรทั้ง ในภำษำจีนและภำษำพม่ำ จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ หลำกหลำยที่ มุ่ง ให้ ค รู แ ละ
นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข กำรจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติ
ให้คิดเป็น ทำเป็น ให้เกิดกำรเรียนรู้ ทุกเวลำและสถำนที่ซึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ได้เน้นเฉพำะใน
ห้องเรียนเท่ำนั้น แต่จะต้องให้ ครูและนักเรียนได้มีกำรฝึกฝนพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงกำรนี้
ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงภำษำจี น และภำษำพม่ ำ สำมำรถแสดงออก
ทำงวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำของได้อย่ำงถูกต้อง
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพกำรใช้ ภ ำษำจี น และภำษำพม่ ำ ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเข้ ำ ใจถึ ง
วัฒนธรรมของภำษำนั้น ๆ
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีควำมรู้และทักษะ
ในกำรใช้ภำษำจีนและภำษำพม่ำในกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
3. เพื่อให้ครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีทักษะในกำรให้ควำมรู้แ ละ
ทักษะในกำรสอนภำษำจีนและภำษำพม่ำ
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำย สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมจีน พม่ำ
5. เพื่อจัดเป็นศูนย์สอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีนและพม่ำสำหรับครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
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4.3 เป้ำหมำยของโครงกำร :
1. เชิงปริมำณ
1.1 ครู แ ละนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำตำก จ ำนวน
21 โรงเรียน
2. เชิงคุณภำพ
2.1 มีแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนที่ทันสมัยใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียน
เกิดทักษะกำรใช้ภำษำจีนและภำษำพม่ำได้อย่ำงเหมำะสม ตำมทักษะกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และรับกำร
เปลี่ยนแปลงตำมสังคมโลกอย่ำงเต็มรูปแบบ
2.2 มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ พั ฒ นำกิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนที่ ห ลำกหลำยและสื่ อ
เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติจริง
2.3 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ร้อยละ 80
ได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จำกโครงกำรและสำมำรถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.4 ครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำมัธ ยมศึกษำตำก ได้รับกำรพัฒ นำทัก ษะ
กำรสอนภำษำจีน และภำษำพม่ำ ร้อยละ 80
5. วิธีกำรดำเนินกำร
5.1 กิจกรรมพัฒนำครูทำงด้ำนกำรสื่อสำรภำษำจีน
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย
1. ขั้นวำงแผน
(Plan)
1.1 วำงแผน
ปฏิบัติงำน
1.2 ประสำน
วิทยำกร
1.3 แต่งตั้ง
คณะทำงำน
1.4 จัดทำ
โครงกำร

เพื่อเตรียมควำม
พร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน
โครงกำร

ผู้บริหำร
สำนักงำนเขต
พื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ตำกผู้บริหำร
โรงเรียน
และบุคลำกร

30 คน

พื้นที่
ดำเนินงำน
สพม.ตำก

ระยะเวลำ งบประมำณ
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กิจกรรมหลัก
2. ขั้ น ด ำเนิ น งำน
(DO)
จัดกิจกรรมพัฒนำ
ครูทำงด้ำน
ภำษำจีน

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรใช้
ภำษำจีนได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และเข้ำใจถึง
วัฒนธรรมของ
ภำษำนั้น ๆ
3.2 เพื่อให้ครูใน
สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำก
มีควำมรู้และ
ทักษะในกำรใช้
ภำษำจีนในกำร
สื่อสำรได้อย่ำง
เหมำะสม
3.3 เพื่อสร้ำง
เครือข่ำย
สนับสนุน
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ภำษำและ
วัฒนธรรมจีน
3. ขั้ น ตรวจสอบ 1. เพื่อศึกษำ
(Check)
ควำมเป็นไปได้
3.1 กำรประเมินผล ของโครงกำร
กำรดำเนินโครงกำร 2. เพื่อศึกษำ
3.2 กำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำ
ระหว่ำงดำเนิน
ของโครงกำร
โครงกำร
3. เพื่อศึกษำ
3.3 กำรประเมิน
ผลสำเร็จของ
เมื่อเสร็จสิ้น
โครงกำร
โครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย
ครูในสังกัด
21
สำนักงำนเขต โรงเรียน
พื้นที่
มัธยมศึกษำ
ตำก

ผู้บริหำร
สำนักงำนเขต
พื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ตำกผู้บริหำร
โรงเรียน
และบุคลำกร

30 คน

พื้นที่
ดำเนินงำน
โรงเรียนใน
สังกัดจำนวน
21 โรงเรียน

ระยะเวลำ งบประมำณ
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กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย

4. ขั้นปรับปรุง
แก้ไข (Action)
4.1 ประชุม
คณะกรรมกำร
โครงกำรเพื่อสรุปผล
กำรดำเนินโครงกำร
4.2 นำผลกำร
ดำเนินโครงกำร
ไปปรับปรุงและ
พัฒนำโครงกำร

เพื่อนำผลกำร
ประเมินไปใช้ใน
กำรปรับปรุง
และพัฒนำ
โครงกำรต่อไป

ผู้บริหำร
สำนักงำนเขต
พื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ตำกผู้บริหำร
โรงเรียน
และบุคลำกร

30 คน

5.2 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทำงด้ำนกำรสื่อสำรภำษำพม่ำ
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย
1. ขั้นวำงแผน
(Plan)
1.1 วำงแผน
ปฏิบัติงำน
1.2 ประสำน
วิทยำกร
1.3 แต่งตั้ง
คณะทำงำน
1.4 จัดทำ
โครงกำร
2. ขั้นดำเนินงำน
(DO)
จัดกิจกรรม
พัฒนำครู
ทำงด้ำน
ภำษำจีน

เพื่อเตรียมควำม
พร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน
โครงกำร

ผู้บริหำร
สำนักงำนเขต
พื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ตำกผู้บริหำร
โรงเรียน
และบุคลำกร

30 คน

3.1 เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรใช้
ภำษำพม่ำได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และเข้ำใจถึง
วัฒนธรรมของ
ภำษำนั้น ๆ
3.2 เพื่อให้
นักเรียนในสังกัด

นักเรียน
21
ในสังกัด
โรงเรียน
สำนักงำนเขต
พื้นที่
มัธยมศึกษำ
ตำก

พื้นที่
ดำเนินงำน
สพม.ตำก

พื้นที่
ดำเนินงำน
สพม.ตำก

ระยะเวลำ งบประมำณ
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กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำก
มีควำมรู้และ
ทักษะในกำรใช้
ภำษำพม่ำในกำร
สื่อสำรได้อย่ำง
เหมำะสม
3.3 เพื่อสร้ำง
เครือข่ำย
สนับสนุน
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ภำษำและ
วัฒนธรรมพม่ำ
3. ขั้นตรวจสอบ 1. เพื่อศึกษำ
(Check)
ควำมเป็นไปได้
3.1 กำร
ของโครงกำร
ประเมินผลกำร 2. เพื่อศึกษำ
ดำเนินโครงกำร ควำมก้ำวหน้ำ
3.2 กำรประเมิน ของโครงกำร
ระหว่ำงดำเนิน 3. เพื่อศึกษำ
โครงกำร
ผลสำเร็จของ
3.3 กำรประเมิน โครงกำร
เมื่อเสร็จสิ้น
โครงกำร
4. ขั้ น ปรั บ ปรุ ง เพื่อนำผลกำร
แก้ไข (Action) ประเมินไปใช้ใน
4.1 ประชุม
กำรปรับปรุงและ
คณะกรรมกำร พัฒนำโครงกำร
โครงกำรเพื่อ
ต่อไป
สรุปผลกำร
ดำเนินโครงกำร
4.2 นำผลกำร
ดำเนินโครงกำร
ไปปรับปรุงและ
พัฒนำโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย

พื้นที่
ดำเนินงำน

ผู้บริหำร
สำนักงำนเขต
พื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ตำกผู้บริหำร
โรงเรียน
และบุคลำกร

30 คน

สพม.ตำก

ผู้บริหำร
สำนักงำนเขต
พื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ตำกผู้บริหำร
โรงเรียน
และบุคลำกร

30 คน

สพม.ตำก

ระยะเวลำ งบประมำณ
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6. งบประมำณ :
หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรถัวเฉลี่ยตำมที่จ่ำยจริง
7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ :
กิจกรรมหลัก

แผนกำรใช้จ่ำย (ระบุเป็นจำนวนเงิน : บำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
(ต.ค.63(ม.ค.64- (เม.ย.64(ก.ค.64ธ.ค. 63)
มี.ค. 64)
มิ.ย. 64)
ก.ย.64)

กิ จ กรรมพั ฒ นำครู ท ำงด้ ำ นกำรสื่ อ สำร
ภำษำจีน
กิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย นทำงด้ ำ นกำรสื่ อ สำร
ภำษำพม่ำ
รวม
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงสำวณัฐชยำน์ รัตนสถำพรพงศ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
9. ภำคีเครือข่ำย
9.1 Myanmar International Academy (MIA)
9.2 UNESCO : Teacher College Education
10. ควำมสัมพันธ์กับโครงกำรอื่นๆ
ผลลัพธ์
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีศักยภำพกำรใช้ภำษำจีนและภำษำพม่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเข้ำใจถึง
วัฒนธรรมของภำษำนั้น ๆ มีเครือข่ำย สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมจีน พม่ำ
11. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงกำร
1. ตัวชี้วดั ผลผลิต (outputs)
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำอบรม ที่เข้ำอบรมตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำอบรม มีศักยภำพกำรใช้ภำษำจีนและภำษำพม่ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเข้ำใจถึงวัฒนธรรมของภำษำนั้น ๆ มีเครือข่ำย สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนภำษำและ
วัฒนธรรมจีน พม่ำ
2. ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำอบรม นำควำมรู้ไปใช้ได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด
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12. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำจีนและภำษำพม่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเข้ำใจถึง
วัฒนธรรมของภำษำนั้น ๆ
2. ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีควำมรู้และทักษะ
ในกำรใช้ภำษำจีนและภำษำพม่ำในกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
3. ครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกมีทักษะในกำรให้ควำมรู้และ
ทักษะในกำรสอนภำษำจีนและภำษำพม่ำ
4. มีเครือข่ำย สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมจีน พม่ำ
5. มีศูนย์สอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีนและพม่ำสำหรับครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
13. กำรติดตำมและประเมินผล
1. ประเมินก่อนดำเนินโครงกำรเพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
2. ประเมินระหว่ำงดำเนินโครงกำรเพื่อศึก ษำควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรประเมินเมื่อเสร็จสิ้น
โครงกำรเพื่อศึกษำผลสำเร็จของโครงกำร
9. กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วย
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK Model
รู ป แบบ SPM TAK Model เป็ น ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งบุ ค ลำกรในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำตำก กับสถำนศึกษำ โดยกำรร่วมกันวิเครำะห์บริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ตำก และบริบทโดยรวมของสถำนศึกษำในสัง กัด (SWOT Analysis) เพื่อให้สำมำรถระบุสถำนกำรณ์กำร
บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ อย่ำงครอบคลุม ชัดเจน รวมทั้งน้อมนำ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักในกำรดำเนินงำน และร่วมกัน
วิเครำะห์นโยบำย จุดเน้น กลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ภำยใต้กำรนำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ แผนยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปี แผนกำรศึกษำชำติ กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิสัยทัศน์ นโยบำย กลยุทธ์ ค่ำนิยม
เป้ำหมำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
จำกกำรวิเครำะห์บริบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวแล้ว พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำก มีจดุ มุ่งหมำยเพื่อสร้ำงคุณภำพ และมำตรฐำนของสำนักงำน และสถำนศึกษำในสังกัด โดย
ผ่ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ภำยใต้ค่ำนิยม (Core Value) ในกำรปฏิบัติงำน
จำกแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น จึงนำไปสู่รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึก ษำสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก โดยใช้ด้วยรูปแบบกำรบริห ำรจั ดกำร SPM TAK MODEL ซึ่ง มีรำยละเอีย ด
กำรปฏิบัติดังนี้
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SPM TAK MODEL Model
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ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 (King's wisdom)
1.1 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10
กำรศึกษำต้องมุ่งเน้นสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน
1.2.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
- มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง
- ยึดมั่นในศำสนำ
- มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์
- มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
1.2.2 มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง
– มีคุณธรรม
- รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
- ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม
- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
- ช่วยกันสร้ำงคนดีในแก่บ้ำนเมือง
1.2.3. มีงำนทำ – มีอำชีพ
- กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้อง
มุ่งให้เด็ก และเยำวชนรักงำน สู้งำน ทำจนงำนสำเร็จ
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- กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมำยให้
ผู้เรียนทำงำน เป็นและมีงำนทำในที่สุด
- ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอำชีพมีงำนทำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเอง
และ ครอบครัว
1.2.4. เป็นพลเมืองดี
- กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน
- ครอบครัว – สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกำสทำ หน้ำที่เป็นพลเมืองดี - กำรเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำ
เพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้อง” เช่น งำนอำสำสมัคร งำนบำเพ็ญประโยชน์ งำน
สำธำรณสุข ให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจและควำมเอื้ออำทร
2. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร (Policies of Ministries)
2.1 ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่ 10
2.2 ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง
2.3 กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.4 กำรพัฒนำครูทั้งระบบทุกระดับให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 - ครูจัดทำ Id Plan
กำรพัฒนำตนเอง
2.5 กำรจัดทำคู่มือมำตรฐำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ
3. นโยบำยจังหวัดตำก (Policies of TAK province)
3.1 พัฒนำระบบสุขภำพ กำรศึกษำ กำรเรียนรู กำรทำงำน รำยได ที่อยูอำศัย ครอบครัว
ชุมชน และกำรเขำถึงบริกำรภำครัฐ สงเสริมกำรเรียนรูหลัก ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 พัฒนำระบบโครงสรำง พื้นฐำน ถนน ไฟฟำ ประปำ ใหครอบคลุมในทุกพื้นที่
4. นโยบำยของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก (Policies of Secondary
Educational Service Area Office Tak)
4.1 สถำนศึกษำปลอดภัย ได้แก่ กำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
ภัยจำกเทคโนโลยี ภัยจำกยำเสพติด พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
มีภูมิคุ้มกันตนเองอย่ำงปลอดภัย
4.2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ครูปรับเปลี่ยน
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง สร้ำงและจัดหำนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้ำงสรรค์ให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
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4.3 พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม โดยนำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยรัชกำลที่ 10
และหลักสูตรสถำนศึกษำ ไปบูรณำกำรประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ
มีจิตอำสำ เคำรพรักในสถำบันหลักของชำติและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
4.4 สร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนประกอบกำร ลดอัตรำกำรออกกลำงคัน จัดหำทุนกำรศึกษำ สร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน
และส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จังหวัดตำก
4.5 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ เน้นกำรให้บริกำรสถำนศึกษำเป็นสำคัญ
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริหำรกำรศึกษำกับเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ, อปท , ภำคเอกชน และ
ชุมชนยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใสรับผิดชอบ และก้ำวสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และนวัตกรรม
กระบวนกำรปฏิบัติ (Process)

1. Strategies Planning (วิเครำะห์นโยบำยกลยุทธ์) เป็นกำรวิเครำะห์นโยบำยของรัฐบำล
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดตำก เพื่อจัดทำแผนพัฒนำระบบ
คุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
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2. Participation (หลักกำรมีส่วนร่วม) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผู้บริหำรกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ตระหนัก รับรู้แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ระบบคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำกไปในทิศทำงเดียวกัน เป้ำหมำย
เดียวกัน
3. Modern management and technology (กำรบริหำรจัดกำรที่ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
โดยใช้เทคโนโลยี) บริหำรจัดกำรโดยใช้รูปแบบ กำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ รูปแบบใหม่ทหี่ ลำกหลำยเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนกำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ตำกโดยใช้เทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
4. T: Transparency monitoring (ตรวจสอบกำรบริหำรงำนแบบโปร่งใส) กำรกำกับ
ติดตำม ตรวจสอบกำรทำงำนด้วยควำมโปร่งใสด้วยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยทีเ่ กี่ยวข้อง กำหนดตัวชี้วัด
และเป้ำหมำยของงำนที่ชัดเจน ยึดหลักธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส
5. A : Assessment (กำรวัดและประเมินผล)
วัดผลและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำรด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ถูกต้อง
6. K : knowledge sharing (กำรแบ่งปันควำมรู้)
ส่งเสริม/พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่เน้นรูปแบบ นวัตกรรม ตำมอัตลักษณ์แต่ละองค์กรแต่ละบริบท
ของสถำนศึกษำ เพื่อให้เกิดวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลและสำมำรถเป็นแบบอย่ำง เผยแพร่ให้กับชุมชนและมีกำรพัฒนำให้เกิดควำม
ยั่งยืน
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ผลผลิต (Out Put)

1. School Quality
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุก กลุ่มเป้ำหมำยโดยมีรูปแบบ/ระบบกำรบริหำรจัดกำร
2. Student Quality
มีผลกำรเรียนรู้ที่เป็นคุณภำพของผู้เรียนทั้งด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ประกอบด้วยควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ กำรคิดประเภทต่ำงๆ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร กำรมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและ
เจตคติที่ดีต่อ วิชำชีพ และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด ควำม
ภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย รวมทั้งสุข
ภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
3. Teacher Quality
ครูมีควำมรู้และทักษะในกำรเป็นครูมืออำชีพ มีคุณธรรม จิตวิญญำณควำมเป็นครู มีกำรพัฒนำ
ตนเอง พัฒนำวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ สร้ำงโอกำส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มำให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และ ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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4. Administator Quality
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำร (Model) นวัตกรรมกำรบริหำรที่สำมำรถพัฒนำและมี
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ จัดระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่ำงชัดเจน สำมำรถดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำในทุกกลุ่มเป้ำหมำย จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มี ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสัง คมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ แ ละมี
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ
5. Secondary Educational Service Area Office Tak Quality
มีกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ จัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เกิดสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก เป็นองค์กรที่จัดกำรศึกษำและขับเคลื่อนให้
สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณภำพ ครูมีคุณภำพ ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภำพ
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กำรขับเคลื่อน SPM TAK Model สู่กำรปฏิบัติ

คณะกรรมกำรยกร่ำง

ผู้เชี่ยวชำญ

คณะกรรมกำรเขตพื้นที่

ศึกษำนิเทศก์

สหวิทยำเขต

ทีมงำนวิจัย

1. วิเครำะห์นโยบำย บริบท
2. ศึกษำกฎหมำย
3. ระดมควำมคิดกำหนดรูปแบบกำรบริหำร

1. ศึกษำร่ำงรูปแบบกำรบริหำร
2. ให้คำแนะนำอภิปรำยลงข้อสรุป
3. ร่วมกับคณะกรรมกำรยกร่ำงแก้ไข ปรับปรุง
1. ศึกษำร่ำงรูปแบบกำรบริหำร
2. ให้ข้อเสนอแนะ
3. ให้ควำมเห็นชอบ / ประกำศใช้รูปแบบกำรบริหำร

1. ศึกษำร่ำงรูปแบบกำรบริหำร
2. นำแนวปฏิบัติขยำยสู่เครือข่ำย

1. สร้ำงควำมเข้ำใจโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยำเขต
2. ปฏิบัติร่วมกันตำมบริบท
3. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลกำรปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
จัดทำโครงร่ำงกำรวิจัย
ทำกำรศึกษำวิจัย/เก็บข้อมูล/วิเครำะห์ผล/สรุป
เขียนรำยงำนและนำเสนอผลกำรวิจัย
ประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรบริหำร นำเสนอ
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ส่วนที่

4

กำรนิเทศ ติดตำม และรำยงำน
ผล
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กำรปฏิบัติงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วย
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK MODEL ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิ ภำพ
จึงต้องมีกำรนิเทศ ติดตำม และรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งมีแนวกำรดำเนินงำน
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ ติดตำม และรำยงำนเครื่องมือกำรนิเทศ ติด ตำมกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนิ น งำน กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ กำรนิเ ทศติ ด ตำมกำรพั ฒนำคุ ณ ภำพกำรศึ กษำส ำนั กงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก และกำรสรุปรำยงำนผล ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ ติดตำม และรำยงำนผล
1.1 เพื่อติดตำม กระตุ้น สนับสนุน ส่ง เสริม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK MODEL
1.2 เพื่อใช้กระบวนกำรกำรนิเ ทศบูร ณำกำรโดยใช้พื้ น ที่เ ป็น ฐำน ในกำรขับเคลื่อนกำรพั ฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสหวิทยำเขต และระดับโรงเรียน
2. เครื่องมือในกำรนิเทศ ติดตำม และรำยงำนผล
เครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำตำก ด้ ว ยรู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำร SPM TAK MODEL จ ำแนกเป็ น
3 ประเภท คือ
1.1 แบบนิเทศ ติดตำม ตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
จังหวัดตำก
1.2 แบบนิเทศ ติดตำม และประเมินผลตำมแนวทำงของสหวิทยำเขต และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
1.3 แบบสรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม และรำยงำนผล เมื่อสิ้นภำคเรียน/ปีกำรศึกษำ
3. ผู้ใช้เครื่องมือและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วย
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK MODEL แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่ ระดับสห
วิทยำเขต และระดับโรงเรียน
4. กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จุดเน้นกำรนิเทศ ได้แก่
1) กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
2) ระบบนิเทศภำยใน
3) กำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning
4) DLIT/DLTV
5) กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
6) กำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ
7) กำรจัดกำรเรียนรู้โรงเรียนในโครงกำรพิเศษต่ำงๆ
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วัตถุประสงค์ ของแต่ละระดับดังนี้
ระดับเขตพื้นที่
1. เพื่อนิเทศ ติดตำม ให้กำรแนะนำช่วยเหลือกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียน
2. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยในโรงเรียนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด
ระดับสหวิทยำเขต
1. เพื่อนิเทศ ติดตำม ให้กำรแนะนำช่วยเหลือกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสหวิทยำเขต
2. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศภำยในโรงเรียนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของทุกโรงเรียนที่อยู่ในสหวิทยำเขต
ระดับโรงเรียน
เพื่อนิเทศ ติดตำม ให้กำรแนะนำ ช่วยเหลือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคนในทุก
ห้องเรียนที่ส่งผลต่อคุณภำพของนักเรียน ให้บรรลุตำมมำตรฐำนของหลักสูตรและมำตรฐำนของกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และบรรลุตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ตำก
ภำพควำมสำเร็จกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ระดับเขตพื้นที่
1. มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติกำรนิเทศสู่โรงเรียน
2. มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรนเทศ
3. มีระบบและกระบวนกำรนิเทศตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. มีแผนและคู่มือกำรนิเทศตำมบริบทของพื้นที่กำรศึกษำ
5. มีกำรนิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียน
6. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ
7. มีผลงำนกำรปฏิ บัติ ที่ ดี ของโรงเรี ยนตำมนโยบำยและจุ ด เน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
8. มีผลงำนกำรปฏิบัติตำมโครงกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
ภำพควำมสำเร็จกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ระดับสหวิทยำเขต
1. มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติกำรนิเทศสู่โรงเรียน
2. มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรนิเทศ
3. มีระบบและกระบวนกำรนิเทศตำมบริบทของสหวิทยำเขต
4. มีแผนและคู่มือกำรนิเทศตำมบริบทของสหวิทยำเขต
5. มีกำรนิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียนในสหวิทยำเขต
6. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ
7. มีผลงำนกำรปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนตำมนโยบำยและจุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตำก และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ภำพควำมสำเร็จกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ระดับโรงเรียน
1. มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรในโรงเรียน
2. มีข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนรอบด้ำน
3. มีระบบนิเทศภำยในตำมบริบทของโรงเรียน
4. มีแผนและคู่มือกำรนิเทศตำมบริบทของโรงเรียน
5. มีกำรนิเทศครูทุกชั้นเรียน
6. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ
7. มีผลงำนกำรปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน
5. กำรสรุปและรำยงำนผล
ใช้แบบสรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม ระยะสิ้นปีกำรศึกษำโดยมีกำรสรุปและรำยงำนผล ดังนี้
1. ระดับสหวิทยำเขต และระดับโรงเรียน สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
2. ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
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แบบนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผล
G1: Great Students
1. มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูล สำมำรถวิเครำะห์และเลือกใช้ข้อ มูล
ที่เป็นข้อเท็จจริง
1.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
1.2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมี
ประสิทธิผล โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จ
1.3 ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์ สื่อสำร นำเสนอ
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงำน
1.4 ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำรและควบคุม
กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลก
2. มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
2.2 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
3.มีควำมพร้อมด้ำนสติปัญญำ สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ
3.1 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ
3.2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
3.2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำได้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรทำงำนหรืออำชีพ
4.มีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง สำมำรถดูแลรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและ
สำมำรถแนะนำผู้อื่นได้
4.1 ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน พฤติกรรมและอำรมณ์ ตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
4.2 ผู้เรียนมีสุขภำพจิต สุขภำพกำย ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
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4.3 ครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนเป็นรำยบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบสัมภำษณ์ กำรศึกษำจำกแฟ้มสะสมงำนของผู้เรียน
5. มีสรรถนะที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรและกำรดำเนินชีวิต
5.1 ผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญฯ เป็นไปตำมเกณฑ์
5.2 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
5.3 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้
6.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเป็นพลโลก
6.1 ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตำมเกณฑ์
6.2 ผู้เรียนมีผลกำรประเมินค่ำนิยมไทย 12 ประกำร เป็นไปตำมเกณฑ์
6.3 ผู้เรียนประกอบกิจกรรมทำงศำสนำและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
6.4 ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6.5 ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่กำรปฏิบัติ
6.6 ผู้เรียนสำมำรถนำภูมิปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
6.7 ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
7. มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต และค้นพบควำมสนใจของตนในกำรประกอบอำชีพใน
อนำคต
7.1 ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของ
ตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
7.2ผู้เรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต และหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ
G2: Great Teachers
1. มีควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน
1.1 ครูผู้สอนมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะ ประจำสำยงำนอยู่ในระดับดี
1.2 ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้มี คุณภำพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำม
มำตรฐำนหรือ เกณฑ์ที่กำหนด
1.3 ครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและ พัฒนำให้มีศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ
1.4 ครูมีและใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน เป็นสำคัญ
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1.5 ครูมีรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ปีกำรศึกษำ
1.6 ครูออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้ตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะด้ำนเทคโนโลยี เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำน
2.1 ครูสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้
2.2 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัด และประเมินผล
และกำรเผยแพร่ผลงำน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)
3. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้คำถำมให้คำแนะนำและถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน
3.1 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
4. เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้
4.1 พัฒนำสมรรถนะกำรเรียนรู้
4.2 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
4.3 กำรจัดกำรควำมรู้
4.4 กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
5. ตระหนักรู้มีจรรยำบรรณ และปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
5.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของ
วิชำชีพ
5.2 ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำและนำไปจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.3 ครูมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำสื่อและเทคโนโลยีมำใช้เพื่อพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้
5.4 ครูมีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริ ง และนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้
เต็มตำมศักยภำพ
5.5 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
5.6 ครูไ ด้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำตำมจรรยำบรรณ
และ มำตรฐำนวิชำชีพ
G3: Great Schools
1. มีข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง แม่นยำ สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงรวดเร็ว
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1.1 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผน กำรจัดกำร
ศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2 สถำนศึกษำจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำย/งำน/
1.3 จำนวนครั้งที่สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรภำยนอกอื่นๆ ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
1.4 โรงเรียนมีกำรใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
2. มีนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรที่โดดเด่น และเป็นไปตำมบริบทของตน
2.1 สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำกำรศึกษำและดำเนินกำรตำมแผน
2.2 สถำนศึกษำนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ครอบคลุมภำรกิจทุกด้ำน
2.3 สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำรของกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
สำมำรถพัฒนำศักยภำพนักเรียนได้อย่ำงรอบด้ำน
3.1 สถำนศึกษำมีกำรจัดทำ และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เหมำะสมกับผู้เรียน
และบริบทของท้องถิ่น
3.2 สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและสำมำรถตรวจสอบได้
3.3 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และ
พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก
3.4 สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสมำคมศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ปกครอง
โรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ
3.5 จำนวนครั้งที่ชุมชน/องค์กรสถำบันเอกชน/เครือข่ำย มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน
3.6 สถำนศึกษำจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศตอบสนองต่อควำมถนัดและ
ศักยภำพตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
4. มีมำตรกำรและแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภั ยอย่ำงชั ดเจนและสำมำรถ
ปฏิบัติได้ง่ำย
4.1 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย
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4.2 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีมำตรกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและสร้ำงเสริม
ควำมปลอดภัย
5. มีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้นำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
5.1 สถำนศึกษำพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
5.2 สถำนศึกษำจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ
5.3 จัดแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อกำรเรียนรู้และได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด
G4: Great Environment
1. มีอำคำร สำนักงำน ที่มีควำมแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย
สถำนศึ ก ษำมี อ ำคำรเรี ย น อำคำรประกอบกำร ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งสนั บ สนุ น กำรจัด
กิจกรรมกำร เรียนรู้วัสดุครุภัณฑ์เพียงพออยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีถูกสุ ขลักษณะ สะอำด
สวยงำม ที่มีควำมแข็งแรง มั่นคงปลอดภัย
2. มีกระบวนกำร 5 ส
2.1 สถำนศึกษำพัฒนำอำคำรสถำนที่ ปรับภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม
2.2 นักเรียน ครูและบุคลำกรร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่ำงต่อเนื่อง
2.3 ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรม 5 ส
3. มีบริบทชุมชน เครือข่ำยภำคสังคมที่ให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลนักเรียน
สถำนศึกษำที่จัดให้ มีภำคีเครือข่ำยผู้ปกครองในชุมชนและมีมำตรกำรในด้ำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. มีมำตรกำรควำมปลอดภัย ทั้งสุขภำวะกำย/ใจจำกโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ภัย
คุกคำม
4.1 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนอย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ
4.2 สถำนศึกษำมีมำตรกำรป้องกันสุขภำวะทำงกำยและทำงใจ จำกโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม่และภัยคุกคำม
G5: Great Network
1. มีแผนกำรระดมควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำร
1.1 สถำนศึกษำมีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
2. มีกำรกระจำยอำนำจโดยใช้ระบบสหวิทยำเขต ในกำรร่วมกันบริหำรจัดกำร
2.1 สถำนศึกษำมีกำรกระจำยอำนำจบริหำรและจัดกำรศึกษำ
2.2 สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และทรัพยำกรระหว่ำงสห
วิทยำเขต
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3. มีภำคีเครือข่ำยที่หลำกหลำย
3.1 สถำนศึกษำที่มีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค
ระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ
3.2 สถำนศึกษำมีเครือข่ำยสนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ และภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
4. มีกำรกระจำยอำนำจสู่กลุ่มบริหำรเขตพื้นที่ (Cluster)
4.1 สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกลุ่มบริหำรเขตพื้นที่
นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และตัดสินใจทั้งระบบ
4.2 สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกลุ่มบริหำรเขตพื้นที่ มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.3 สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ

ระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
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G1: Great Students
1. มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูล สำมำรถวิเครำะห์และเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
1.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ
5
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็น
ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เครื่องมือในกำรเรียนรู้
4
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ น้อยกว่ำร้อยละ 60
1.2 ผู้เรียนมี
5
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์
ควำมสำมำรถประเมิน
และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรนำ
แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จ ตั้งแต่ร้อยละ 90
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมี
ขึ้นไป
ประสิทธิผล โดยกำรนำ
4
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์
เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรนำ
ดำเนินกำรให้สำเร็จ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จ ตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์
และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จ ตั้งแต่ร้อยละ 70
ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์
และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จ ตั้งแต่ร้อยละ 60
ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์
และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จ น้อยกว่ำร้อยละ
60
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1.3 ผู้เรียนสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
ออกแบบ สร้ำงสรรค์
สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงำน
1.4 ผู้เรียนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สำมำรถจัดกำร
และควบคุมกำรใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้
เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะ
และปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์
ประชำธิปไตย สังคมไทย
และสังคมโลก

2. มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.1 ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้ำนกำรรู้เรื่อง กำรอ่ำน
(Reading Literacy) ด้ำน
กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์
(Mathematical Literacy)
และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific
Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA
ประเด็นพิจำรณำ

5

จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ
สร้ำงสรรค์ สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงำน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

4

จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ
สร้ำงสรรค์ สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงำน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ
สร้ำงสรรค์ สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงำน ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ
สร้ำงสรรค์ สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงำน ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ
สร้ำงสรรค์ สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงำน น้อยกว่ำร้อยละ 60

3
2
1

1

จำนวนผู้เรียนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมือง
ดี สำมำรถจัดกำรและควบคุม กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย สังคมไทยและ
สังคมโลก น้อยกว่ำร้อยละ 60

5

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้ำนกำรรู้เรื่อง กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้
เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำร
รู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ระดับ
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ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้ำนกำรรู้เรื่อง กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้
เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำร
รู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้ำนกำรรู้เรื่อง กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้
เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำร
รู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้ำนกำรรู้เรื่อง กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้
เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำร
รู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้ำนกำรรู้เรื่อง กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้
เรื่องคณิตศำสตร์(Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้
เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA น้อยกว่ำร้อยละ 60
2.2 ผู้เรียนที่มีทักษะกำร
5
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R8C)
เรียนรู้ในศตวรรษ
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ที่ 21 (3R8C)
4
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R8C)
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R8C)
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R8C)
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R8C)
น้อยกว่ำร้อยละ 60
3. ผู้เรียนมีควำมพร้อมด้ำนสติปัญญำ สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ
3.1 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำน
5
จำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
และสติปัญญำ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด มี
สังคม และสติปัญญำ บรรลุ
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ
ตำมเป้ำหมำย
90 ขึ้นไป
ที่สถำนศึกษำกำหนด มี
4
จำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้
และสติปัญญำ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด มี
เต็มศักยภำพ
ประเด็นพิจำรณำ
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ

3

2

1

3.2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด

5
4
3
2
1

3.3 ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์
คิดอย่ำง
มีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำได้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และ
ประเด็นพิจำรณำ

5

ระดับ
คุณภำพ

ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญำ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด มี
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ
70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญำ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด มี
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ ตั้งแต่ร้อยละ
60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญำ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด มี
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ น้อยกว่ำร้อยละ
60
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดคำนวณ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดคำนวณ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดคำนวณ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดคำนวณ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดคำนวณ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด น้อยกว่ำร้อยละ 60
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำได้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและกำรทำงำนหรือ
อำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
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เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำ
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและ
กำรทำงำนหรืออำชีพ

4

จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำได้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและกำรทำงำนหรือ
อำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำได้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและกำรทำงำนหรือ
อำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำได้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและกำรทำงำนหรือ
อำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำได้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและกำรทำงำนหรือ
อำชีพ น้อยกว่ำร้อยละ 60
4. มีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง สำมำรถดูแลรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและสำมำรถแนะนำผูอ้ ื่น
ได้
4.1 ผู้เรียนได้รับกำร
5
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน พฤติกรรม
ส่งเสริมและพัฒนำด้ำน
และอำรมณ์ ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ร้อยละ
พฤติกรรมและอำรมณ์ ตำม
90 ขึ้นไป
ระบบดูแลช่วยเหลือ
4
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน พฤติกรรม
นักเรียน
และอำรมณ์ ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้นไป
3
2

ประเด็นพิจำรณำ
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ระดับ
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จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน พฤติกรรม
และอำรมณ์ ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ร้อยละ
70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน พฤติกรรม
และอำรมณ์ ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ร้อยละ
60 ขึ้นไป
คำอธิบำยระดับคุณภำพ

1
4.2 ผู้เรียนมีสุขภำพจิต
สุขภำพกำย ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน

5
4
3
2
1

4.3 ผู้เรียนได้รับกำรดูแล
เป็นรำยบุคคล โดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก
(SDQ) แบบสัมภำษณ์
กำรศึกษำจำกแฟ้มสะสม
งำนของผู้เรียน

5

4

3

2

1

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน พฤติกรรม
และอำรมณ์ ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น้อยกว่ำร้อย
ละ 60
จำนวนผู้เรียนมีสุขภำพจิต สุขภำพกำย ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีสุขภำพจิต สุขภำพกำย ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีสุขภำพจิต สุขภำพกำย ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีสุขภำพจิต สุขภำพกำย ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนมีสุขภำพจิต สุขภำพกำย ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
น้อยกว่ำร้อยละ 60
จำนวนผู้เรียนได้รับกำรดูแลเป็นรำยบุคคล โดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบสัมภำษณ์
กำรศึกษำจำกแฟ้มสะสมงำนของผู้เรียน ตั้งแต่ร้อยละ 90
ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนได้รับกำรดูแลเป็นรำยบุคคล โดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบสัมภำษณ์
กำรศึกษำจำกแฟ้มสะสมงำนของผู้เรียน ตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนได้รับกำรดูแลเป็นรำยบุคคล โดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบสัมภำษณ์
กำรศึกษำจำกแฟ้มสะสมงำนของผู้เรียน ตั้งแต่ร้อยละ 70
ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนได้รับกำรดูแลเป็นรำยบุคคล โดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบสัมภำษณ์
กำรศึกษำจำกแฟ้มสะสมงำนของผู้เรียน ตั้งแต่ร้อยละ 60
ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนได้รับกำรดูแลเป็นรำยบุคคล โดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบสัมภำษณ์
กำรศึกษำจำกแฟ้มสะสมงำนของผู้เรียน น้อยกว่ำร้อยละ 60

ประเด็นพิจำรณำ

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
5. มีสรรถนะที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร และกำรดำเนินชีวิต
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5.1 ผู้เรียนมีผลผลกำร
ประเมินสรรถนะสำคัญใน
กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551

5
4
3
2
1

5.2 ผู้เรียนมีทักษะในกำร
แ ส ว ง ห ำ ค ว ำ ม รู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง รั ก กำรเรี ย นรู้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

5
4
3
2
1

5.3 ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก ำ ร
พั ฒ นำทั ก ษะกระบวนกำร
คิดตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้

5
4
3

ประเด็นพิจำรณำ
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ระดับ
คุณภำพ
2

จำนวนผู้เรียนที่มีสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ ผ่ำนเกณฑ์
สมรรถนะตำมที่กำหนด
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ ผ่ำนเกณฑ์
สมรรถนะตำมที่กำหนด
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ ผ่ำนเกณฑ์
สมรรถนะตำมที่กำหนด
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ ผ่ำนเกณฑ์
สมรรถนะตำมที่กำหนด
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ ผ่ำนเกณฑ์
สมรรถนะตำมที่กำหนด
น้อยกว่ำร้อยละ 60
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ร้อยละ
90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ร้อยละ
70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ร้อยละ
60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง น้อยกว่ำร้อย
ละ 60
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

1

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ น้อยกว่ำร้อยละ 60
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเป็นพลโลก
6.1 ผู้เรียนมีผลกำร
5
จำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินคุณลักษณะ
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
4
จำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3
จำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 60
6.2 ผู้เรียนมีผลกำร
5
ผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินค่ำนิยมไทย 12 ประกำร เป็นไป
ประเมินค่ำนิยมไทย
ตำมเกณฑ์ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
12 ประกำร เป็นไปตำม
4
ผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินค่ำนิยมไทย 12 ประกำร เป็นไป
เกณฑ์
ตำมเกณฑ์ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
ผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินค่ำนิยมไทย 12 ประกำร เป็นไป
ตำมเกณฑ์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
ผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินค่ำนิยมไทย 12 ประกำร เป็นไป
ตำมเกณฑ์ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
ผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินค่ำนิยมไทย 12 ประกำร เป็นไป
ตำมเกณฑ์ น้อยกว่ำร้อยละ 60

6.3 ผู้เรียนประกอบ
กิจกรรมทำงศำสนำและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นและสังคม

5
4
3
2

ประเด็นพิจำรณำ

จำนวนผู้เรียนที่ประกอบกิจกรรมทำงศำสนำและกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่ประกอบกิจกรรมทำงศำสนำและกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่ประกอบกิจกรรมทำงศำสนำและกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่ประกอบกิจกรรมทำงศำสนำและกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
1
จำนวนผู้เรียนที่ประกอบกิจกรรมทำงศำสนำและกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม น้อยกว่ำร้อยละ 60
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6.4 ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

5

จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

4

จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
น้อยกว่ำร้อยละ 60
จำนวนผู้เรียนที่น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่
กำรปฏิบัติ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่
กำรปฏิบัติ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่
กำรปฏิบัติ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่
กำรปฏิบัติ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่
กำรปฏิบัติ น้อยกว่ำร้อยละ 60
จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถนำภูมิปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถนำภูมิปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถนำภูมิปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถนำภูมิปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถนำภูมิปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม น้อยกว่ำร้อยละ 60
จำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และ
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และ
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
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6.5 ผู้เรียนน้อมนำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำสู่กำรปฏิบัติ
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6.6 ผู้เรียนสำมำรถนำภูมิ
ปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม

5
4
3
2
1

6.7 ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน และประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ประเด็นพิจำรณำ
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4
ระดับ
คุณภำพ
3

จำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และ
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

2

จำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และ
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และ
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตั้งแต่น้อยกว่ำร้อยละ 60
7. มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต และค้นพบควำมสนใจของตนในกำรประกอบอำชีพในอนำคต
7.1 ผู้เรียนชั้น
5
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทัศนคติ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
ที่ดีต่ออำชีพสุจริต และ
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
ค้นพบควำมสนใจของตนใน
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
กำรประกอบอำชีพใน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่ร้อยละ
อนำคต
90 ขึ้นไป
4
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ ตัง้ แต่ร้อยละ
80 ขึ้นไป
3
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่ร้อยละ
70 ขึ้นไป
2
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่ร้อยละ
60 ขึ้นไป

ประเด็นพิจำรณำ

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
1
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
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7.2 ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออำชีพสุจริต และ
ค้นพบควำมสนใจของตนใน
กำรประกอบอำชีพใน
อนำคต

5

4

3

2

1
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7.3 ผู้เรียนมีควำมรู้สึกที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต และหำ
ควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตน
สนใจ

ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ น้อยกว่ำร้อยละ
60
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่ร้อยละ
90 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ทีเ่ หมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่ร้อยละ
70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่ร้อยละ
60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงิน ที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้ น้อยกว่ำร้อยละ
60

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
5
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต และหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต และหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3
2
1

จำนวนผู้เรียนที่มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต และหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต และหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต และหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ น้อยกว่ำร้อยละ 60

G2: Great Teachers
มีควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน
1.1 ครูผู้สอนมีสมรรถนะ
5
จำนวนครูผู้สอนที่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสำย
หลักและสมรรถนะ ประจำ
งำนอยู่ในระดับดี ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
สำยงำนอยู่ในระดับดี
4
จำนวนครูผู้สอนที่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสำย
งำนอยู่ในระดับดี ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนครูผู้สอนที่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสำย
งำนอยู่ในระดับดี ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนครูผู้สอนที่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสำย
งำนอยู่ในระดับดี ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนครูผู้สอนที่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสำย
งำนอยู่ในระดับดี น้อยกว่ำร้อยละ 60
1.2 ครูและบุคลำกร
5
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและ
ได้รับกำรพัฒนำให้มี
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนหรือ เกณฑ์ที่กำหนด
คุณภำพและสำมำรถ
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน
4
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและ
หรือ เกณฑ์ที่กำหนด
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนหรือ เกณฑ์ที่กำหนด
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนหรือ เกณฑ์ที่กำหนด
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนหรือ เกณฑ์ที่กำหนด
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนหรือ เกณฑ์ที่กำหนด
น้อยกว่ำร้อยละ 60
ประเด็นพิจำรณำ
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
1.3 ครูและบุคลำกรที่
5
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มี
ได้รับกำรส่งเสริมและ
ศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 90
ขึ้นไป
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พัฒนำให้มีศักยภำพและมี
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ

4
3
2
1

1.4 ครูมีและใช้แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

5
4
3
2
1

1.5 ครูมีรำยงำนกำรวิจัย
ในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ปี
กำรศึกษำ

5
4
3
2
1
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จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มี
ศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มี
ศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 70
ขึ้นไป
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มี
ศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60
ขึ้นไป
จำนวนครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มี
ศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ น้อยกว่ำร้อยละ 60
จำนวนครูที่มีและใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีและใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีและใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีและใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีและใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ น้อยกว่ำร้อยละ
จำนวนครูที่มีรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ปี
กำรศึกษำ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ปี
กำรศึกษำ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ปี
กำรศึกษำ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ปี
กำรศึกษำ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ปี
กำรศึกษำ น้อยกว่ำร้อยละ 60

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
1.6 ครูออกแบบแผนกำร
5
จำนวนครูที่ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้ตรงตำม
จั ด กำรเรี ย นรู้ ได้ ต รงตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
4
จำนวนครูที่ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้ตรงตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3

จำนวนครูที่ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้ตรงตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนครูที่ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้ตรงตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนครูที่ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้ตรงตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัด น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60
2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะด้ำนเทคโนโลยี เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัตงิ ำน
2.1 ครูสำมำรถใช้
5
จำนวนครูที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตั้งแต่
เทคโนโลยีในกำรจัดกำร
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เรียนรู้
4
จำนวนครูที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนครูที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนครูที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนครูที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ น้อย
กว่ำร้อยละ 60
2.2 ครูใช้สื่อ
5
จำนวนครูที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำร
กำรสอน กำรวัด และประเมินผล และกำรเผยแพร่ผลงำน
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) ตั้งแต่
และประเมินผล
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
และกำรเผยแพร่ผลงำน ทั้ง
4
จำนวนครูที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียน
ระบบออนไลน์ (online)
กำรสอน กำรวัด และประเมินผล และกำรเผยแพร่ผลงำน
และออฟไลน์ (offline)
ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนครูที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวัด และประเมินผล และกำรเผยแพร่ผลงำน
ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) ตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนครูที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวัด และประเมินผล และกำรเผยแพร่ผลงำน
ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) ตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ประเด็นพิจำรณำ
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
1
จำนวนครูที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวัด และประเมินผล และกำรเผยแพร่ผลงำน
ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)
น้อยกว่ำร้อยละ 60
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3. มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
และทักษะกำรใช้คำถำมให้
คำแนะนำและถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน
และกำรปฏิบัติงำน

5
4

3
2
1
3.1 ครูสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ
และส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น

5
4
3
2
1
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ประเด็นพิจำรณำ
4. เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้
4.1 ครูมีคุณลักษณะ
นิสัยใฝ่รู้ มีควำม

ระดับ
คุณภำพ
5

จำนวนครูที่มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้คำถำม
ให้คำแนะนำและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้คำถำม
ให้คำแนะนำและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้คำถำม
ให้คำแนะนำและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้คำถำม
ให้คำแนะนำและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้คำถำม
ให้คำแนะนำและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำน น้อยกว่ำร้อยละ 60
จำนวนครูที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียนสูงขึ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนครูที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียนสูงขึ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนครูที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียนสูงขึ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนครูที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียนสูงขึ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนครูที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียนสูงขึ้น
น้อยกว่ำร้อยละ 60

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
จำนวนครูที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้ กระตือรือร้น สนใจเสำะ
แสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ ใน

กระตือรือร้น สนใจเสำะ
แสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ
มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรเรียนรู้และสำมำรถ
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงเหมำะสม

กำรเรียนรู้และสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เหมำะสม ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4
จำนวนครูที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้ กระตือรือร้น สนใจเสำะ
แสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ ใน
กำรเรียนรู้และสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เหมำะสม ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนครูที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้ กระตือรือร้น สนใจเสำะ
แสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ ใน
กำรเรียนรู้และสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เหมำะสม ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนครูที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้ กระตือรือร้น สนใจเสำะ
แสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ ใน
กำรเรียนรู้และสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เหมำะสม ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนครูที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้ กระตือรือร้น สนใจเสำะ
แสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ ใน
กำรเรียนรู้และสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เหมำะสม น้อยกว่ำร้อยละ 60
5. ตระหนักรู้มีจรรยำบรรณ และปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
5.1 ครูมีคุณธรรม
5
จำนวนครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
จริยธรรม ปฏิบัติตนตำม
วิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
มำตรฐำนวิชำชีพและ
4
จำนวนครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
จรรยำบรรณของวิชำชีพ
วิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
จำนวนครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2
จำนวนครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1
จำนวนครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ น้อยกว่ำร้อยละ 60

ประเด็นพิจำรณำ
5.2 ครูมีกำรวัดและ
ประเมินผลตำมสภำพจริง
และนำผลไปใช้ในกำร

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
5
จำนวนครูที่มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง และนำ
ผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป
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พัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำม
ศักยภำพ

4
3
2
1

5.3 ครูได้รับกำรนิเทศ
กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรพัฒนำตำม
จรรยำบรรณ และ
มำตรฐำนวิชำชีพ

5
4
3
2
1
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ระดับ
คุณภำพ

จำนวนครูที่มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง และนำ
ผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง และนำ
ผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อย
ละ 70 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง และนำ
ผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ ตั้งแต่ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป
จำนวนครูที่มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง และนำ
ผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60
จำนวนครูที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรพัฒนำตำมจรรยำบรรณ และ มำตรฐำนวิชำชีพ ตั้งแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำนวนครูที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรพัฒนำตำมจรรยำบรรณ และ มำตรฐำนวิชำชีพ ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนครูที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรพัฒนำตำมจรรยำบรรณ และ มำตรฐำนวิชำชีพ ตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนครูที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรพัฒนำตำมจรรยำบรรณ และ มำตรฐำนวิชำชีพ ตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนครูที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรพัฒนำตำมจรรยำบรรณ และ มำตรฐำนวิชำชีพ น้อย
กว่ำร้อยละ 60

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

G3: Great Schools
1.มีข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง แม่นยำ สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงรวดเร็ว

1.1 สถำนศึกษำมีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถ
ใช้ในกำรวำงแผน กำร
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

5

4

3

ประเด็นพิจำรณำ

1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง
4. มีกำรสร้ำง หรือ พัฒนำ หรือ นำนวัตกรรม ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
ปรับปรุง พัฒนำ
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศ
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
4. มีกำรนำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
ปรับปรุง พัฒนำ
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ ที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศ สำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศ
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
4. มีกำรนำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้
คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ระดับ
คุณภำพ
2
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำง

72

1

1.2 สถำนศึกษำจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงำนฝ่ำย/งำน/

1.3 จ ำ น ว น ค รั้ ง ที่
สถำน ศึ ก ษำไ ด้ รั บ ควำม
ร่วมมือจำกองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก ร
ภำยนอกอื่นๆ ในกำรระดม
ทรั พ ยำกรเพื่ อ กำรบริ ห ำร
จัดกำร

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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1.4 โรงเรียนมีกำรใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศ สำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศ
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำย และบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำง
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศ สำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศ
สถำนศึกษำจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำย/งำน/ ครบตำมกรอบ
งำน
สถำนศึกษำจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำย/งำน/ จำนวน 3 ฝ่ำย
สถำนศึกษำจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำย/งำน/ จำนวน 2 ฝ่ำย
สถำนศึกษำจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำย/งำน/ จำนวน 1 ฝ่ำย
สถำนศึกษำไม่จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำย/งำน/
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรภำยนอกอื่นๆ ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร จำนวน 5 ครั้งขึ้นไป
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรภำยนอกอื่นๆ ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรภำยนอกอื่นๆ ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรภำยนอกอื่นๆ ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร จำนวน 2 ครั้งขึ้นไป
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรภำยนอกอื่นๆ ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร จำนวน 1 ครั้งขึ้นไป

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
5
สถำนศึกษำมีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบ
ครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และ
พร้อมใช้ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
4
สถำนศึกษำมีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศครอบคลุมภำรกิจ

3
2
1
6. มีนวัตกรรมในกำร
บริหำรจัดกำรที่โดดเด่น
และเป็นไปตำมบริบท
ของตน
2.1 สถำนศึกษำมี
แผนพัฒนำกำรศึกษำและ
ดำเนินกำรตำมแผน

5

4
3
2
1

ประเด็นพิจำรณำ
2.2 สถำนศึกษำนำวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร ครอบคลุม
ภำรกิจทุกด้ำน

ระดับ
คุณภำพ

4 ด้ำนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ในกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ
สถำนศึกษำมีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศครอบคลุมภำรกิจ
4 ด้ำนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ
สถำนศึกษำมีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศครอบคลุมภำรกิจ
4 ด้ำนถูกต้อง ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
สถำนศึกษำมีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศไม่ครอบคลุมภำรกิจ
4 ด้ำน ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
สถำนศึกษำมีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรมีส่วนร่วม มีควำม
สอดคล้องกับภำรกิจ บริบทขององค์กำรและนโยบำยทุก
ระดับ
สถำนศึกษำมีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
มีควำมสอดคล้อง
กับภำรกิจ บริบทขององค์กำรและนโยบำยทุกระดับ
สถำนศึกษำมีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบทของ
องค์กำรและนโยบำยทุกระดับ
สถำนศึกษำมีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบทของ
องค์กำรและนโยบำย
สถำนศึกษำมีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบทของ
องค์กำร

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
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สถำนศึกษำมีแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนรู้ จัดทำจัดหำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม ครูมีกำรนำ มีกำรประเมินผล
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ และนำผล
กำรประเมินไปปรับปรุงและเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4
สถำนศึกษำมีแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนรู้ จัดทำจัดหำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม ครูมีกำรนำ มีกำรประเมินผล
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
3
สถำนศึกษำมีแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนรู้ จัดทำจัดหำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม ครูมีกำรนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
2
สถำนศึกษำมีแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนรู้ จัดทำจัดหำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม
1
สถำนศึกษำมีแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนรู้
7. มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำรของกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว สำมำรถ
พัฒนำศักยภำพนักเรียนได้อย่ำงรอบด้ำน
7.1 สถำนศึกษำมีกำร
5
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย จุดเน้นของ
จัดทำ และพัฒนำหลักสูตร
หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มี
สถำนศึกษำให้เหมำะสมกับ
กำรจัดทำโครงสร้ำงหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ผู้เรียน และบริบทของ
เป้ำหมำย จุดเน้นของสถำนศึกษำ และเหมำะสมกับ
ท้องถิ่น
ศักยภำพของผู้เรียน มีกำรนำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ใน
ระดับชั้นเรียน กำกับติดตำม และประเมินผลกำรใช้
หลักสูตรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
นำผลจำก
กำรประเมินกำรใช้หลักสูตรไปวิเครำะห์วำงแผนพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น
4
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย จุดเน้นของ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มี
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2.3 ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ น ำ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) ม ำ ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องมือ ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
กำรจัดทำโครงสร้ำงหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้ำหมำย จุดเน้นของสถำนศึกษำ และเหมำะสมกับ
ศักยภำพของผู้เรียน มีกำรนำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ใน
ระดับชั้นเรียน กำกับติดตำม และประเมินผลกำรใช้
หลักสูตรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

3

2

1
7.2 สถำนศึกษำจัด
หลักสูตรที่ส่งเสริมควำมเป็น
เลิศตอบสนองต่อควำมถนัด
และศักยภำพตำมควำม
ต้องกำรของผู้เรียน

5

4

3

2
1
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สถำนศึกษำมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย จุดเน้นของ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มี
กำรจัดทำโครงสร้ำงหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้ำหมำย จุดเน้นของสถำนศึกษำ และเหมำะสมกับ
ศักยภำพของผู้เรียน มีกำรนำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ใน
ระดับชั้นเรียน
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย จุดเน้นของ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มี
กำรจัดทำโครงสร้ำงหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้ำหมำย จุดเน้นของสถำนศึกษำ และเหมำะสมกับ
ศักยภำพของผู้เรียน
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย จุดเน้นของ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรคัดเลือก จัดกลุ่ม ควำมสำมำรถ
พิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละประเภทควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน และมี
กิจกรรมพัฒนำนักเรียนตำมควำมสำมำรถ จัดเวทีให้
นักเรียนแสดง แข่งขัน ทั้งในและนอกโรงเรียน และมีกำร
รำยงำนผลและเผยแพร่
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรคัดเลือก จัดกลุ่ม ควำมสำมำรถ
พิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท มีกำรกำหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทควำมสำมำรถพิเศษของ
นักเรียน และมีกิจกรรมพัฒนำนักเรียนตำมควำมสำมำรถ
จัดเวทีให้นักเรียนแสดง แข่งขัน ทั้งในและนอกโรงเรียน
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรคัดเลือก จัดกลุ่ม ควำมสำมำรถ
พิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละประเภทควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน และมี
กิจกรรมพัฒนำนักเรียนตำมควำมสำมำรถ
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรคัดเลือก จัดกลุ่ม ควำมสำมำรถ
พิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละประเภทควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรคัดเลือก จัดกลุ่ม ควำมสำมำรถ
พิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท
คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ระดับ
คุณภำพ
8.มีมำตรกำรและแผนกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงชัดเจนและสำมำรถปฏิบัติได้ง่ำย
8.1 สถำนศึกษำจัด
5
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำร
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
จัดกำร อำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน
และสังคมที่เอื้อต่อกำร
หรือจัดทำผังของโรงเรียน มีกำรดูแลพัฒนำอำคำรสถำนที่
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพที่มั่นคง
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คุณภำพ และมีควำม
ปลอดภัย

4

3

2

1
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8.2 สถำนศึกษำมีกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรป้องกันกำร

ระดับ
คุณภำพ
5

ปลอดภัย เหมำะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ เอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้
มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้เกี่ยวข้อง สรุปรำยงำนนำ
ผลไปปรับปรุงพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำร
จัดกำร อำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน
หรือจัดทำผังของโรงเรียน มีกำรดูแลพัฒนำอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมำะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ เอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้
และมีกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้เกี่ยวข้อง
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำร
จัดกำร อำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน
หรือจัดทำผังของโรงเรียน มีกำรดูแลพัฒนำอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมำะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ เอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำร
จัดกำร อำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน
หรือจัดทำผังของโรงเรียน มีกำรดูแลพัฒนำอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมำะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำร
จัดกำร อำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน
หรือจัดทำผังของโรงเรียน

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำมีกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน กำหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยที่ใช้กำรได้ มีกำร
ควบคุมติดตำมกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน และมี

บำดเจ็บและสร้ำงเสริม
ควำมปลอดภัย
4

3
2
8. มี ก ำรสร้ ำ งชุ ม ชนแห่ ง
กำรเรี ย นรู้ น ำไปสู่ ก ำร
เ ป็ น อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก ำร
เรียนรู้
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ระดับ
คุณภำพ

กำรฝึกอบรมวิธีกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
สถำนศึกษำมีกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน กำหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยที่ใช้กำรได้ มีกำร
ควบคุมติดตำมกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน
สถำนศึกษำมีกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน กำหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยที่ใช้กำรได้
สถำนศึกษำมีกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน กำหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร
สถำนศึกษำมีกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge
Management : KM)
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(Professional
Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่ม ระดับองค์กำร และระหว่ำงระดับองค์กำร
3. มีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำ KM/PLCอย่ำง
ชัดเจน
4. นำผลกำรดำเนินงำนที่ได้จำกกำรทำ KM/PLC ไปใช้ใน
กำรพัฒนำองค์กำร
5. มีกำรนำกระบวนกำรวิจัยหรือเทคนิคกำรวิจัยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำ
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge
Management : KM)
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(Professional
Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่ม ระดับองค์กำร และระหว่ำงระดับองค์กำร
3. มีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำ KM/PLCอย่ำง
ชัดเจน
4. นำผลกำรดำเนินงำนที่ได้จำกกำรทำ KM/PLC ไปใช้ใน
กำรพัฒนำองค์กำร
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge
Management : KM)
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC)ระดับกลุ่ม
และระดับองค์กำร
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5.1 สถำนศึกษำพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรโดย
ยึดหลักกำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วม
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5.2 สถำนศึกษำ
จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำร

ระดับ
คุณภำพ
5
4
3
2

3. มีกำรสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำ KM/PLC อย่ำง
ชัดเจน
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge
Management : KM)
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ระดับกลุ่มและระดับ
องค์กำร
1. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge
Management : KM)
2. มีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community : PLC)
ระดับกลุ่ม
มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกร มีกำรสร้ำง
วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยร่วม มีกระบวนกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ นำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลไปพัฒนำต่อยอด
เป็นวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกร มีกำรสร้ำง
วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยร่วม มีกระบวนกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ และนำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน
มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกร มีกำรสร้ำง
วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยร่วม และมีกระบวนกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ
มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกร มีกำรสร้ำง
วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยร่วม
มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกร

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 4 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 3 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 2 ข้อ

เรียนรู้ที่ เหมำะสมกับสภำพ
ของสถำนศึกษำ ดังนี้
1. มีโครงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ด้ำน
กำรบริหำรวิชำกำร
2. มีโครงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ด้ำน
กำรบริหำร งบประมำณ
3. มีโครงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ด้ำน
กำรบริหำรบริหำรงำนบุคคล
4. มีโครงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไป
5. มีโครงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ด้ำน
กำรบริหำรวิชำกำร
ด้ำนบริหำรงบประมำณ
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
และดำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ประเด็นพิจำรณำ
5.3 จัดแหล่งเรียนรู้เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้และได้
มำตรฐำนตำมที่กำหนด

1

สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
5
มีกำรจัดหำ รวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ มี
กำรใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ มีกำรจัดให้นักเรียนไปฝึกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
นอกสถำนที่ มีกำรกำกับติดตำมกำรใช้แหล่งเรียนรู้อย่ำงเป็น
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ระบบ และมีกำรรำยงำนผล กำรใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมำ
ปรับปรุงพัฒนำ
มีกำรจัดหำ รวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ มี
กำรใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ มีกำรจัดให้นักเรียนไปฝึกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
นอกสถำนที่ และมีกำรกำกับติดตำมกำรใช้แหล่งเรียนรู้
อย่ำงเป็นระบบ
มีกำรจัดหำ รวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ มี
กำรใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ มีกำรจัดให้นักเรียนไปฝึกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
นอกสถำนที่
มีกำรจัดหำ รวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ มี
กำรใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้
มีกำรจัดหำ รวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

G4: Great Environment
1.มีอำคำร สำนักงำน ที่มีควำมแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย
1.1 สถำนศึกษำมีอำคำร
5
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ
เรียน อำคำรประกอบกำร
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมกำร เรียนรู้วัสดุ
ครุภัณฑ์เพียงพออยู่ใน
สภำพใช้กำรได้ดีถูก
สุขลักษณะ สะอำด สวยงำม
ที่มีควำมแข็งแรง มั่นคง
ปลอดภัย ดังนี้
1. มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำน
กำหนดขอบเขต และ
ภำระหน้ำที่
2. จัดห้องเรียนได้เพียงพอ
หรือมีกำรแก้ปัญหำกำรขำด
แคลนได้อย่ำงเหมำะสม
ประเด็นพิจำรณำ
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
3. จั ด หำวั ส ดุ คุ รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้
ประกอบกำรจั ด กำรเรี ย น
กำรสอน
4. มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ด้ ำ นควำมปลอดภั ย ทั้ ง 3

ด้ำนคือ ด้ำนอุบัติเหตุ ด้ำน
อุ บั ติ ภั ย และด้ ำ นคว ำม
ปลอดภั ย ใน ก ำร ใ ช้ ง ำ น
อำคำร
5. จัดทำโครงกำรและ
แผนกำรดำเนิน
กำรเพื่อขออนุมัติ
งบประมำณ
5. ซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็น
ประจำทุกปี
และมีกำรทบทวนปรับปรุง

5
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 5 ข้อ
4
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 4 ข้อ
3
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 3 ข้อ
2
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 2 ข้อ
1
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 1 ข้อ
2. สถำนศึกษำพัฒนำอำคำรสถำนที่ ปรับภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม
2.1 กำรจัดบรรยำกำศใน
5
มีควำมสะอำด และยังมีบรรยำกำศข้ำงต้น 5 เรื่อง ขึ้นไป
ห้องเรียน
ก ำ ร จั ด บ ร ร ย ำ ก ำ ศ ใ น
ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ เ กิ ด ค ว ำ ม
สะอำด ควำมร่ ม รื่ น ควำม
สวยงำม ควำมปลอดภัยและ
สะดวกในเรื่องต่อไปนี้
1. มีแสงสว่ำงเพียงพอ
2. มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก
3. มี ก ำรตกแต่ ง ที่ ส วยงำม
แ ล ะ มี บ ร ร ย ำ ก ำ ศ ท ำ ง
วิชำกำร
4. ไม่แออัด
5. โต๊ ะ เก้ ำ อี้ และอุ ป กรณ์
ประจ ำห้ อ งอยู่ ใ นสภำพดี
และเพียงพอ
6. มี สื่ อ อุ ป กรณ์ ก ำรสอนที่
จำเป็นประจำห้อง
ประเด็นพิจำรณำ
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
7. มีเครื่องอำนวยควำม
สะดวกตำมควำมจำเป็น
4
มีควำมสะอำด และยังมีบรรยำกำศข้ำงต้น 4 เรื่อง
เช่น พัดลม
3
มีควำมสะอำด และยังมีบรรยำกำศข้ำงต้น 3 เรื่อง
เครื่องปรับอำกำศ
2
มีควำมสะอำด และยังมีบรรยำกำศข้ำงต้น 2 เรื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
1
มีควำมสะอำด
3. มีบริบทชุมชน เครือข่ำยภำคสังคมที่ให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลนักเรียน
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3.1 สถำนศึกษำที่จัดให้มี
ภำคีเครือข่ำยผู้ปกครอง
ในชุมชนและมีมำตรกำร
ใ น ด้ ำ น ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน

2.
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5

สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับเครือข่ำย
ผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิด
มีกำรประสำนงำน
ทำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยำวชน
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ อีก
ทั้งยังมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกเพิม่ ขึ้นทั้งเชิง
ปริมำณและคุณภำพ
4
สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับเครือข่ำย
ผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิด
มีกำรประสำนงำน
ทำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยำวชน
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
3
สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับเครือข่ำย
ผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิด และมีกำรประสำนงำนและทำงำน
ร่วมกันกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยำวชนอย่ำง
ต่อเนื่อง
2
สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับเครือข่ำย
ผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิด และมีกำรประสำนงำนและทำงำน
ร่วมกันกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยำวชน
1
สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับเครือข่ำย
ผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิด
4. มีมำตรกำรควำมปลอดภัย ทั้งสุขภำวะกำย/ใจจำกโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ภัยคุกคำม
4.1 สถำนศึกษำมีกำรจัด
5
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ
สภำพแวดล้ อ มและแหล่ ง
เรี ย นอย่ ำ งปลอดภั ย และ
เพียงพอ ดังนี้
1. มี ม ำตรกำรท ำควำม
ส ะ อ ำ ด ห้ อ ง เ รี ย น / พื้ น
ผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขำ และ
กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2. จัดระบบระบำย
อำกำศในอำคำร ห้องสุขำ
ทำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศและฆ่ำ
เชื้อโรคอย่ำงสม่ำเสมอ
3. จัดระบบคิวนั่งหรือยืน
ร อ ใ น พื้ น ที่ รั บ ป ร ะ ท ำ น
อำหำรและห้องน้ำให้ห่ำงกัน
อย่ำงน้อย 1 เมตร
4. จัดให้มีกำรแนะนำผู้ที่
อยู่ ใ นสถำนศึ ก ษำทุ ก กลุ่ ม
ตรวจตรำ ควบคุ ม ก ำกั บ

ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น ท ำ
กิ จก ร ร มตำมมำตร ก ำ ร
ควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
5. พัฒนำนวัตกรรมระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์
รูปแบบใหม่ในระยะยำว
6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกัน
ควบคุมโรคของโรงเรียนและ
สถำบันกำรศึกษำ ตำม
เกณฑ์ที่กำหนด ให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
4.2 ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ มี
มำตรกำรป้ อ งกั น สุ ข ภำวะ
ทำงกำยและทำงใจ จำก
โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
และภัยคุกคำม ดังนี้
1. มี ม ำตรกำรคั ด กรอง
วั ด ไข้ แ ละอำกำรเสี่ ย งก่ อน
เข้ำสถำนศึกษำ
2. ให้ทุกคนสวมหน้ำกำก
ผ้ ำ หรื อ หน้ ำ กำกอนำมั ย
ตลอดเวลำ
3. จั ด จุ ด ล้ ำ งมื อ ด้ ว ยสบู่
หรื อ แอลกอฮอล์ เ จลอย่ ำ ง
เพียงพอ
4. จัดระยะนั่งหรือ ยื น ให้
ห่ ำ ง ระหว่ ำ งบุ ค คลอย่ ำ ง
น้อย 1-2 เมตร

4
3
2
1

ประเด็นพิจำรณำ

ระดับ
คุณภำพ

5. ควบคุมผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเท่ำที่จำเป็น ใช้
เกณฑ์ 4 ตรม./คน ลดเวลำ
สลับวัน ปรับเป็นเรียน
ออนไลน์ ปรับหลักสูตร
6. ควบคุมทำงเข้ำ-ออก
ลงทะเบียนด้วย

สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 5 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 4 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 3 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
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แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำร
กำหนด หรือใช้กำรบันทึก
ข้อมูลรำยงำน
G5: Great Network
1. มีแผนกำรระดมควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำร
1.1 สถำนศึกษำมี ร ะบบ
5
สถำนศึกษำปฏิบัติได้ครบทุกข้อ
บริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่ว น
ร่วม ดังนี้
1. กำรมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัด
สนใจ วำงแผนพัฒนำ
โรงเรียน ได้แก่
1.1 ร่วมคิดจัดทำแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ
โรงเรียน
1.2 ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรประจำปีของโรงเรียน
2. กำรมีส่วนร่วมปฏิบัติงำน
และช่วยเหลือสนับสนุนกำร
พัฒนำโรงเรียน โดยมีส่วน
ร่วมทำงำนร่วมกับผู้บริหำร
และคณะครูทุกด้ำน
ช่วยเหลือสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน ตำมกลยุทธ์
3. กำรมีส่วนร่วมแก้ปัญหำ
4. กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
กำรบริหำรโรงเรียน
ด้ำนกำรเงิน กำรพัฒนำ
บุคลำกรกำรพัฒนำงำนกำร
ประเด็นพิจำรณำ
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เรียนกำรสอน กำรปกครอง
นักเรียน กำรบริหำรงำน
อำคำรสถำนที่ กำรพัฒนำ
งำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน
5. กำรมีส่วนร่วม กำกับ
ติดตำม ตรวจสอบและ

ระดับ
คุณภำพ

4
3

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 5 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของโรงเรียน
6. กำรมีส่วนร่วมภำคภูมิใจ
ในควำมสำเร็จ
2. มีกำรกระจำยอำนำจโดย
ใ ช้ ร ะ บ บ ส ห วิ ท ย ำ เ ข ต
ในกำรร่วมกันบริหำรจัดกำร
2.1 สถำนศึ ก ษำมี ก ำร
กระจำยอำนำจบริหำรและ
จัดกำรศึกษำ ดังนี้
1. มีกำรกระจำยอำนำจและ
จัดกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร
2. มีกำรกระจำยอำนำจและ
จัดกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
3. มีกำรกระจำยอำนำจและ
จัดกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
4. มีกำรกระจำยอำนำจและ
จัดกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
5. มีโครงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ด้ำน
กำรบริหำรวิชำกำร ด้ำน
บริหำรงบประมำณ ด้ำน
บริหำรงำนบุคคล และด้ำน
บริหำรงำนทั่วไปและ
ดำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ประเด็นพิจำรณำ

2
1

สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 3 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 2 ข้อ

5

สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ

ระดับ
คุณภำพ
4
3
2
1
2.2 ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ จั ด
5
กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร เ รี ย น รู้

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 4 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 3 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 2 ข้อ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้ 1 ข้อ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และทรัพยำกรระหว่ำงสหวิทยำเขต 5 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ
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แลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์
และทรั พ ยำกรระหว่ ำ งสห
วิทยำเขต

4
3
2
1

3. มีภำคีเครือข่ำยที่หลำกหลำย
3.1 สถำนศึกษำที่มี
เครือข่ำยร่วมพัฒนำ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค
ระดับประเทศและระหว่ำง
ประเทศ
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5

สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และทรัพยำกรระหว่ำงสหวิทยำเขต 4 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และทรัพยำกรระหว่ำงสหวิทยำเขต 3 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และทรัพยำกรระหว่ำงสหวิทยำเขต 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และทรัพยำกรระหว่ำง สหวิทยำเขต 1 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ

ชุมชนให้กำรสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐำนตรวจสอบได้
ได้รับควำมร่วมมือกำรสนับสนุนที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรจำกชุมชนอย่ำงหลำกหลำยและต่อเนื่อง อีกทั้งยัง
ได้รับควำมร่วมมือในระดับภูมิภำค ระดับประเทศ หรือ
ระหว่ำงประเทศ
4
ชุมชนให้กำรสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐำนตรวจสอบได้
และโรงเรียนได้รับควำมร่วมมือกำรสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรจำกชุมชนอย่ำงหลำกหลำย
3
ชุมชนให้กำรสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐำนตรวจสอบได้
และโรงเรียนได้รับ
กำรสนับสนุนที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
2
ชุมชนให้กำรสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐำนตรวจสอบได้
1
ชุมชนให้กำรสนับสนุนโรงเรียน
4. มีกำรกระจำยอำนำจสู่กลุ่มบริหำรเขตพื้นที่ (Cluster)
4.1 สถำนศึกษำ
5
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบ
สำนักงำนเขตพื้นที่
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
กำรศึกษำ และกลุ่มบริหำร
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
เขตพื้นที่นำนวัตกรรม และ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
Technology) มำใช้ในกำร
สำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
บริหำรจัดกำรและตัดสินใจ
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งระบบ
ประเด็นพิจำรณำ
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง
4. มีกำรสร้ำง หรือ พัฒนำ หรือ นำนวัตกรรม ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
ปรับปรุง พัฒนำ

4

3

2

ประเด็นพิจำรณำ

ระดับ
คุณภำพ
1

1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง
4. มีกำรนำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้
5. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
ปรับปรุง พัฒนำ
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง
4. มีกำรนำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง
1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูล
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สำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 สถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และกลุ่มบริหำร
เขตพื้นที่ มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำน
บริหำรจัดกำรศึกษำ
4.3 สถำนศึกษำมีกำร
ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำร
จัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ

ประเด็นพิจำรณำ
89

5

1) มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจ
หลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร
ในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
3) มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ กำร
จัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4
ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติ รวมถึงกำรนำผลไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
4
1) มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจ
หลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร
ในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย

3

2

1

3) มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ กำร
จัดกำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
1) มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจ
หลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร
ในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
1) มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจ
หลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร
ในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
1) มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจ
หลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 39- 5G Model

1. Great Students
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1.1 มีทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรสืบค้น
ข้อมูล สำมำรถวิเครำะห์

ตัวชี้วัด
1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
นับ 2564 2565 2566
ร้อยละ
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และเลือกใช้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง

1.1.2ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถประเมิน
แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมี
ประสิทธิผล โดยกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ดำเนินกำรให้สำเร็จ
1.1.3 ร้อยละของผู้เรียน
สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์
สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงำน
1.1.4 ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำร
และควบคุมกำรใช้เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อ
สำธำรณะและปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์
ประชำธิปไตย สังคมไทยและ
สังคมโลก

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
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เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1.2 มีทักษะในศตวรรษที่
21

ตัวชี้วัด
1.2.1ร้อยละของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้
เรื่อง กำรอ่ำน (Reading
Literacy) ด้ำนกำรรูเ้ รื่อง
คณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผูร้ ับผิดชอบ
นับ 2564 2565 2566
ร้อยละ

1.3 มีควำมพร้อมด้ำน
สติปัญญำ สำมำรถเรียนรู้
ได้เต็มตำมศักยภำพ

วิทยำศำสตร์ (Scientific
Literacy) ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA
1.2.2ร้อยละของผู้เรียนทุก
ระดับมีสมรรถนะสำคัญตำม
หลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ บรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำม
พร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภำพ
1.3.2ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
และกำรคิดคำนวณเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
1.3.3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำได้
1.3.4 ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน และเจตคติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และกำรทำงำนหรือ
อำชีพ

ร้อยละ

ร้อยละ
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1.4 มีร่ำงกำยสมบูรณ์
แข็งแรง สำมำรถดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัยของตนเอง
และสำมำรถแนะนำผู้อื่นได้

1.4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ด้ำน พฤติกรรมและอำรมณ์
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
1.4.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภำพจิต สุขภำพกำย ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
1.4.3ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
นับ 2564 2565 2566
ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

1.5 มีสรรถนะที่จำเป็นใน
กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
และกำรดำเนินชีวิต

1.6 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีควำมเป็นพล
โลก

ด้ำนพฤติกรรมและอำรมณ์ที่
เป็นปัญหำต่อสังคม
1.4.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ครูที่
ปรึกษำดูแลนักเรียนเป็น
รำยบุคคล โดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) แบบ
สัมภำษณ์ กำรศึกษำจำกแฟ้ม
สะสมงำนของผู้เรียน
1.5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
กำรประเมินสมรรถนะ
สำคัญฯ เป็นไปตำมเกณฑ์
1.5.2ผู้เรียนมีทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
1.5.3 ผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรคิดตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
1.6.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ล
กำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตำมเกณฑ์

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
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1.6.2ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
กำรประเมินค่ำนิยมไทย 12
ประกำร เป็นไปตำมเกณฑ์
1.6.3ร้อยละของผู้เรียน
ประกอบกิจกรรมทำงศำสนำ
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่นและสังคม
1.6.4ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
1.6.5ร้อยละของผู้เรียนที่น้อม
นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำสู่กำรปฏิบัติ

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
นับ 2564 2565 2566
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

1.7 มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพ
สุจริต และค้นพบควำม
สนใจของตนในกำร
ประกอบอำชีพในอนำคต

1.6.6 ร้อยละของผู้เรียนที่
สำมำรถนำภูมิปัญญำไทย
มำประยุกต์ใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม
1.6.7 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน และประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

ร้อยละ

1.7.1ร้อยละผู้เรียนที่จบ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำร
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำร
มีงำนทำตำมควำมถนัด และ
ควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะ
อำชีพที่สอดคล้อง กับควำม
ต้องกำรของประเทศ วำงแผน
ชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงิน ที่
เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้

ร้อยละ

ร้อยละ

1.7.2มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ
สุจริต และหำควำมรู้เกี่ยวกับ
อำชีพที่ตนสนใจ

94

2. Great Teachers
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

2.1 มีควำมเป็นมืออำชีพ มี 2.1.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำร
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ปฏิบัติงำน
ประจำสำยงำนอยู่ในระดับดี
2.1.2 ร้อยละของครูและ
บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
คุณภำพและสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้ตำมมำตรฐำนหรือ เกณฑ์ที่
กำหนด
2.1.3 ร้อยละของครูและ
บุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริม
และ พัฒนำให้มีศักยภำพและมี
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
2.1.4 ร้อยละของครูมีและใช้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียน เป็นสำคัญ

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ

2.2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะด้ำนเทคโนโลยี
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรปฏิบัติงำน
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2.1.5 ร้อยละของครูที่มี
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตำมสภำพจริง
2.1.6 ร้อยละของครูที่มีรำยงำน
กำรวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1
เรื่อง/ปีกำรศึกษำ
2.1.7 ครูออกแบบแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ได้ตรงตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
2.2.1 ร้อยละของครูที่สำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำร
เรียนรู้

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

2.3มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
และทักษะกำรใช้คำถำมให้
คำแนะนำและถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน
และกำรปฏิบัติงำน
2.4เป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้

2.5 ตระหนักรู้มี
จรรยำบรรณ และปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566

2.2.2ร้อยละของครูใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล และกำร
เผยแพร่ผลงำน ทั้งระบบ
ออนไลน์ (online) และ
ออฟไลน์ (offline)

ร้อยละ

2.3.1ร้อยละของครูสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ
และส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

ร้อยละ

2.4.1ร้อยละของกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรเรียนรู้
2.4.2ร้อยละของกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้
2.4.3ร้อยละของกำรจัดกำร
ควำมรู้
2.4.4 ร้อยละของกำรใช้
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
2.5.1ครูมีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และจรรยำบรรณของวิชำชีพ
2.5.2 ครูมีควำมสำมำรถในกำร
จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำและนำไปจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.5.3ครูมีควำมสำมำรถในกำร
แสวงหำสื่อและเทคโนโลยีมำใช้
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้

ร้อยละ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566

ผู้รับผิดชอบ
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2.5.4ครูมีกำรวัดและ
ประเมินผลตำมสภำพจริง และ
นำผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้เต็มตำมศักยภำพ
2.5.5ครูมีกำรศึกษำ วิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5.6ครูได้รับกำรนิเทศ กำกับ
ติดตำม และประเมินผลกำร
พัฒนำตำมจรรยำบรรณ และ
มำตรฐำนวิชำชีพ

3. Great Schools
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

3.1มี ข้ อ มู ล สำรสนเทศที่ 3.1.1ร้อยละของสถำนศึกษำ
ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย ำ สำมำรถ ทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สืบค้นได้อย่ำงรวดเร็ว
สำรสนเทศทีส่ ำมำรถใช้ในกำร
วำงแผน กำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3..1.2ร้อยละของคู่มือ
ปฏิบัติงำนฝ่ำย/งำน/ที่
สถำนศึกษำจัดทำ
3.1.3จำนวนครั้งที่สถำนศึกษำ
ได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรภำยนอกอื่นๆ ในกำร
ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร
3.1.4โรงเรียนมีกำรใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
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เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
3.2มีนวัตกรรมในกำร
บริหำรจัดกำรทีโ่ ดดเด่น

ตัวชี้วัด
3.2.1สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำ
กำรศึกษำและดำเนินกำร
ตำมแผน

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ

ร้อยละ

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566

ผู้รับผิดชอบ

และเป็นไปตำมบริบทของ
ตน

3..2.2สถำนศึกษำนำวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) มำ
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ครอบคลุมภำรกิจทุกด้ำน
3.2.3สถำนศึกษำนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)
มำใช้เป็นเครื่องมือ ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.3 มี ห ลั ก สู ต รที่ ทั น สมั ย
ตรงตำมควำมต้องกำรของ
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่ ำ ง ร วดเร็ ว ส ำมำรถ
พัฒนำศักยภำพนักเรีย นได้
อย่ำงรอบด้ำน

3.3.1สถำนศึกษำมีกำรจัดทำ
และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้เหมำะสมกับ
ผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น
3.3.2สถำนศึกษำมีหลักสูตร
สถำนศึกษำที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและสำมำรถ
ตรวจสอบได้
3.3.3 กำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล และพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก
3.3.4สถำนศึกษำมีกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับสมำคมศิษย์เก่ำ
เครือข่ำยผู้ปกครอง โรงเรียน
เครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด
3.3.5จำนวนครั้งที่ชุมชน/
องค์กรสถำบันเอกชน/
เครือข่ำย มีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรมของโรงเรียน

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566

ผู้รับผิดชอบ
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3.3.6สถำนศึกษำจัดหลักสูตรที่
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อควำมถนัดและ
ศักยภำพตำมควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน
3.4มีมำตรกำรและแผนกำร 3.4.1จัดสภำพแวดล้อมทำง
ดำเนินงำนด้ำนควำม
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำร
ปลอดภัยอย่ำงชัดเจนและ จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี คุณภำพ
สำมำรถปฏิบัติได้ง่ำย
และมีควำมปลอดภัย
3.4.2สถำนศึกษำมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง มีมำตรกำรป้องกัน
กำรบำดเจ็บและสร้ำงเสริม
ควำมปลอดภัย
3.5 มีกำรสร้ำงชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้นำไปสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

3.5.1พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรโดยยึดหลักกำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วม
3.5.2จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ
3.5.3จัดแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อกำร
เรียนรู้และได้มำตรฐำนตำมที่
กำหนด

99

4. Great Environment
หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

4.1มีอำคำร สำนักงำน ที่มี
ควำมแข็งแรงมั่นคง
ปลอดภัย

4.1.1สถำนศึกษำมีอำคำรเรียน
อำคำรประกอบกำร ห้องเรียน
ห้องสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
กำร เรียนรู้วัสดุครุภัณฑ์
เพียงพออยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี
ถูกสุขลักษณะ สะอำด สวยงำม
ที่มีควำมแข็งแรง มั่นคง
ปลอดภัย

4.2 มีกระบวนกำร 5 ส.

4.2.1ร้อยละของสถำนศึกษำ
พัฒนำอำคำรสถำนที่ ปรับภูมิ
ทัศน์ สภำพแวดล้อม

ร้อยละ

4.2.2ร้อยละของนักเรียน ครู
และบุคลำกรร่วมมือกันปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส. อย่ำงต่อเนื่อง

ร้อยละ

4.2.3ร้อยละควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกิจกรรม 5 ส.
4.3มีบริบทชุมชน เครือข่ำย 4.3.1ร้อยละของสถำนศึกษำที่
ภำคสังคมที่ให้ควำมร่วมมือ จัดให้มีภำคีเครือข่ำยผู้ปกครอง
ในกำรดูแลนักเรียน
ในชุมชนและมีมำตรกำรในด้ำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.4มีมำตรกำรควำม
4.4.1ร้อยละของสถำนศึกษำมี
ปลอดภัย ทั้งสุขภำวะกำย/ กำรจัดสภำพแวดล้อมและ
ใจจำกโรคติดต่อและโรค
แหล่งเรียนอย่ำงปลอดภัยและ
อุบัติใหม่ ภัยคุกคำม
เพียงพอ

ร้อยละ

4.4.2ร้อยละของสถำนศึกษำมี
มำตรกำรป้องกันสุขภำวะทำง
กำยและทำงใจ จำกโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่และภัย
คุกคำม

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ

ร้อยละ
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5. Great Network
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
5.1มีแผนกำรระดมควำม
ร่วมมือในกำรบริหำร
จัดกำร

5.1.1มีระบบบริหำรคุณภำพที่
เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
มีส่วนร่วม

5.2มีกำรกระจำยอำนำจ
โดยใช้ระบบสหวิทยำเขต
ในกำรร่วมกันบริหำร
จัดกำร

5.2.1 มีกำรกระจำยอำนำจ
บริหำรและจัดกำรศึกษำ
5.2.2สถำนศึกษำจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และทรัพยำกร
ระหว่ำงสหวิทยำเขต

5.3มีภำคีเครือข่ำยที่
หลำกหลำย

5.3.1ร้อยละของสถำนศึกษำที่
มีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค
ระดับประเทศและระหว่ำง
ประเทศ
5.3.2สถำนศึกษำมีเครือข่ำย
สนับสนุนจำก
สถำบันอุดมศึกษำและองค์กร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ
5.4.1สถำนศึกษำ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และกลุ่ม
บริหำรเขตพื้นที่ นำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้ใน กำร
บริหำรจัดกำรและตัดสินใจทั้ง
ระบบ

5.4มีกำรกระจำยอำนำจสู่
กลุ่มบริหำรเขตพื้นที่
(Cluster)
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ตัวชี้วัด

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัด

หน่วย ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
นับ 2564 2565 2566

ผู้รับผิดชอบ

5.4.2สถำนศึกษำ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และกลุ่ม
บริหำรเขตพื้นที่ มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัด
กำรศึกษำ
5.4.3มีกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

เกณฑ์กำรประเมินตำมเป้ำหมำยควำมสำเร็จและตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.

Great Student
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1.1 มี ทั ก ษะกำรใช้ เ ทคโนโลยี ใ นกำรสื บ ค้ นข้ อ มู ล สำมำรถวิ เ ครำะห์ แ ละเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ที่ เป็น
ข้อเท็จจริง
1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน 1 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้น้อยกว่ำ ร้อยละ 60
ระดั บ คะแนน 2 ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วำมสำมำรถด้ ำ นเทคโนโลยี เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่
ร้อยละ 61 - 70
ระดั บ คะแนน 3 ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วำมสำมำรถด้ ำ นเทคโนโลยี เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่
ร้อยละ 71 - 80
ระดั บ คะแนน 4 ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วำมสำมำรถด้ ำ นเทคโนโลยี เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่
ร้อยละ 81 - 90
ระดั บ คะแนน 5 ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วำมสำมำรถด้ ำ นเทคโนโลยี เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่
ร้อยละ 91 ขึ้นไป
1.1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้ข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน 1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมี
ประสิทธิผล โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จน้อยกว่ำ ร้อยละ 60
ระดับคะแนน 2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
มีประสิทธิผล โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จตั้งแต่ ร้อยละ 61 - 70
ระดับคะแนน 3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
มีประสิทธิผล โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 80
ระดับคะแนน 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
มีประสิทธิผล โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จตั้งแต่ ร้อยละ 81 - 90
ระดับคะแนน 5 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
มีประสิทธิผล โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรให้สำเร็จตั้งแต่ ร้อยละ 91
ขึ้นไป
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1.1.3 ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์ สื่อสำร
นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน 1 ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์ สื่อสำร
นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงำนน้อยกว่ำร้อยละ 60
ระดับคะแนน 2 ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์ สื่อสำร

นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงำนตั้งแต่ร้อยละ 61 - 70
ระดับคะแนน 3 ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์ สื่อสำร
นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงำนตั้งแต่ร้อยละ 71 - 80
ระดับคะแนน 4 ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์ สื่อสำร
นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงำนตั้งแต่ร้อยละ 81 - 90
ระดับคะแนน 5 ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์ สื่อสำร
นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงำนตั้งแต่ร้อยละ 91 ขึ้นไป
1.1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำรและ
ควบคุ ม กำรใช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ เ กิด ประโยชน์ต่ อ สำธำรณะและปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลก
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน 1 ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำรและควบคุม
กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลกน้อยกว่ำ
ร้อยละ 60
ระดับคะแนน 2 ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำรและควบคุม
กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลกตั้งแต่
ร้อยละ 61 - 70
ระดับคะแนน 3 ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำรและควบคุม
กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลกตั้งแต่
ร้อยละ 71 - 80
ระดับคะแนน 4 ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำรและควบคุม
กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลกตั้งแต่
ร้อยละ 81 – 90
ระดับคะแนน 5 ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำรและควบคุม
กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลกตั้งแต่
ร้อยละ 91 ขึ้นไป
1.2 มีทักษะในศตวรรษที่ 21
1.2.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำร
รู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน 1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
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กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA น้อยกว่ำร้อยละ 60
ระดับคะแนน 2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA ตั้งแต่ร้อยละ 61 - 70
ระดับคะแนน 3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA ตั้งแต่ร้อยละ 71 - 80
ระดับคะแนน 4 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA ตั้งแต่ร้อยละ 81 - 90
ระดับคะแนน 5 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
กำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำง
กำรประเมิน PISA ตั้งแต่ร้อยละ 91 ขึ้นไป
1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมี สมรรถนะสำคัญ ตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน 1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) น้อยกว่ำร้อยละ 60
ระดับคะแนน 2 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)ตั้งแต่ร้อยละ 61 - 70
ระดับคะแนน 3 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)ตั้งแต่ร้อยละ 71 - 80
ระดับคะแนน 4 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)ตั้งแต่ร้อยละ 81 - 90
ระดับคะแนน 5ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)ตั้งแต่ร้อยละ 91 ขึ้นไป
1.3 มีควำมพร้อมด้ำนสติปัญญำ สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ

1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ บรรลุ
ตำมเป้ำหมำย ที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน 1 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ บรรลุตำม
เป้ำหมำย ที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ
น้อยกว่ำร้อยละ 60
ระดับคะแนน 2 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ บรรลุตำม
เป้ำหมำย ที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพตั้งแต่
ร้อยละ 61 - 70
ระดับคะแนน 3 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ บรรลุตำม
เป้ำหมำย ที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพตั้งแต่
ร้อยละ 71 - 80
ระดับคะแนน 4 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ บรรลุตำม
เป้ำหมำย ที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพตั้งแต่
ร้อยละ 81 - 90
ระดับคะแนน 5 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ บรรลุตำม
เป้ำหมำย ที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพตั้งแต่
ร้อยละ 91 ขึ้นไป

คณะผู้จัดทำคู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
SPM TAK MODEL

1. คณะที่ปรึกษำ
นำยสุชน วิเชียรสรรค์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
นำยศรำวุธ คำแก้ว
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
นำงสำวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
ว่ำที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
2. คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำเอกสำร
นำยศรำวุธ คำแก้ว
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
นำยบัญชร จันทร์ดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์
นำยสุรสิทธิ์ ลำภอินทรีย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมขวัญ
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นำยจลัญ อินตำยวง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
นำยเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจ่ำนกร้อง
นำยศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
จ.ส.อ.ประมวล วันมี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครไทย
นำยเสกสันต์ ทองม่วง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม
นำงอุไร ปัญญำสิทธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
นำงสำวจิรำภรณ์ เอมเอี่ยม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำบัววิทยำ
นำงสำวอัฉรำภรณ์ เสวันนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยำ
นำงสำววิไล อ่อนตำนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสฤษดิ์เสนำพิทยำคม
นำยสมเจตน์ พันธ์พรม
ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
นำงสำวพชรณัท เกตุรัตน์
ศึกษำนิเทศก์
3. คณะทำงำนยกร่ำง จัดทำคู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ด้วยรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร SPM TAK MODEL
นำยศรำวุธ คำแก้ว
นำงสำวศิริวรรณ ขวัญมุข
นำงสำวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์
นำงสำวณัชชนิฏฐำ พุ่มชุ่ม
นำยสมเจตน์ พันธ์พรม
นำงสำวอัฉรำภรณ์ เสวันนำ
นำงสำววิไล อ่อนตำนำ
นำงสำวจิรำภรณ์ เอมเอี่ยม
นำงรุ่งรัตน์ วำทหงส์
นำงสำววัฒนำ กันทำเวศย์
นำงสำวกัญญำวีร์ ชำยเรียง

107

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

นำยมนูญ บุบผำพ่วง

ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสฤษดิ์เสนำพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำบัววิทยำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
พิษณุโลก
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนจ่ำนกร้อง

นำงนงลักษณ์ พรหมหิตร
นำยกิตติคุณ อินทนนท์
นำยนทีบดี เมฆำทรัพย์อนันต์
นำงสำวอโนทัย สุดวังยำง
นำงสำวศศิกิติยำ เทพเสนำ
นำงสำวธันย์ญำธิป ฟองจำงวำง
ว่ำที่ร้อยตรี ธีระชัย ช่วงบุญศรี
นำงสำวอมรรัตน์ สำรเถื่อนแก้ว

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครไทย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินมะปรำงศึกษำวิทยำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ

4. คณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบ
นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
นำยบัญชร จันทร์ดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์
นำยสุรสิทธิ์ ลำภอินทรีย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมขวัญ

นำยจลัญ อินตำยวง
นำยเฉลียว คำดี
นำยศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
จ.ส.อ.ประมวล วันมี
นำยเสกสันต์ ทองม่วง
นำงอุไร ปัญญำสิทธิ์
นำงสำวจิรำภรณ์ เอมเอี่ยม
นำงสำวอัฉรำภรณ์ เสวันนำ
นำงสำววิไล อ่อนตำนำ
นำยชัยลักษณ์ รักษำ
นำยสุริยำ จันทิมำ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจ่ำนกร้อง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครไทย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำบัววิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสฤษดิ์เสนำพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคเหนือ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
พิษณุโลก
นำงบุปผำ ทองน้อย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม
ว่ำที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกร่ำงวิทยำคม
นำยสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดอนทองวิทยำ
ว่ำที่ร้อยตรี บุญสืบ มะอิ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษำ
นำยธนู เมฆี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงระกำวิทยศึกษำ
นำยเมธี ศรีรันต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ
นำยกิตติศักดิ์ สินธุวงศำนนท์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมแสงสงครำม “อุดรคณำรักษ์อุปถัมภ์”
ว่ำที่ร้อยตรี ประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกลำงพิทยำคม
นำยยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน้ำรินพิทยำคม
นำยนคเรศ นิลวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองพระพิทยำ
นำงสำวนพเก้ำ ทองชุมสิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยำคม
ว่ำที่ร้อยตรี เกตุ ต่วนเครือ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษำ
นำยธำรง จั่นฤทธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินสะอำดวิทยำคม
นำยวันชัย อยู่ตรง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินมะปรำงศึกษำวิทยำ
ว่ำที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภำเสน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโพรงพิทยำคม
นำยชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก
นำยปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
นำงสำวอวยพร สุรินทร์ประทีป
นำงหัทยำ นุกอง
นำยกร เลือกหำ
นำยวีระพนธ์ คำดี
นำยธีรธัช ทุ้ยแป
นำยวิทยำ ชนะภัย
นำงพิมพ์นำรำ นุปิง
นำยอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
นำยสุพิณ รำชเพียแก้ว
นำยนวพงศ์ ดวงอุปะ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไทรย้อยพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินกุ่มวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงประคำพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครชุมพิทยำรัชมังคลำภิเษก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ่อโพธิว์ ิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
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พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ำยเพ็ญ
นำยวีระพันธุ์ ดอนท้วม
นำยสังวำร เอ็บมูล

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ อุตรดิตถ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแสนตอวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังกะพี้พิทยำคม
นำยวิเชียร ปั้นม่วง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน้ำริดวิทยำ
นำยเจษฎำ ปำณะจำนงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
นำงสำวรสสุคนธ์ อินชัยเขำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลับแลศรีวิทยำ
นำยพร ดังดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลับแลพิทยำคม
นำยศุภชัย สิงห์โต
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนด่ำนแม่คำมันพิทยำคม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิชัย
นำงภิมุขสุดำ ไวยกูล
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคนพิทยำ
นำยสุภำพ ฤทธิ์บำรุง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรำพิทยำคม
นำยประจวบ พิมละมำศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน้ำปำดชนูปถัมภ์
นำยบรรชำ บุญเสือ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำปลำประชำอุทิศ
นำงภคพร สีกำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฟำกท่ำวิทยำ
นำยชยพล เอ็บมูล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกวิทยำคม
5. สำยศิลป์ จัดทำรูปเล่ม และบรรณำธิกำร
นำยศรำวุธ คำแก้ว
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก
นำยสมเจตน์ พันธ์พรม
ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
นำงสำวอัฉรำภรณ์ เสวันนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยำ
นำงสำววิไล อ่อนตำนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสฤษดิ์เสนำพิทยำคม
นำงสำวจิรำภรณ์ เอมเอี่ยม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำบัววิทยำ
นำงนงลักษณ์ พรหมหิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม
นำงสำวธันย์ญำธิป ฟองจำงวำง รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินมะปรำงศึกษำวิทยำ
ว่ำที่ร้อยตรี ธีระชัย ช่วงบุญศรี รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นำงสำวอมรรัตน์ สำรเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
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นำงสำวกัญญำวีร์ ชำยเรียง
นำยมนูญ บุบผำพ่วง
นำยนทีบดี เมฆำทรัพย์อนันต์

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
พิษณุโลก
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนจ่ำนกร้อง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครไทย
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