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คำนำ
โรงเรี ย นบางกระทุ่มพิ ทยาคม ได้ จัดทาแผนปฏิบัติก ารประจาปีการศึ กษา 2563 เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการบริ ห ารงานของโรงเรี ย น ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วได้ ก าหนดกรอบการ
ดาเนินการโดยพิจารณาจาก
1. จุดเน้น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จุดเน้น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ สานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
4. จุดเน้น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
5. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึ ง มุ่ ง หวั ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น คู่ มื อ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการ
ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
งานแผนงาน
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
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ประกำศโรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม
เรื่อง กำรใช้แผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2563

----------------------------------------------------------------โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โดยจัดทาแผนตาม
กรอบจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แผนงานหลักโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล กลยุทธ์คุณธรรมนาความรู้น้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานได้พิ จารณาแผนปฏิบั ติการดั งกล่าวแล้ว เห็นควรอนุ มัติให้ใช้
แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

อุไร ปัญญาสิทธิ์
(นางอุไร ปัญญาสิทธิ)์
ผู้อานวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
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สมเกตุ จันทรศิริศรี
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
ชื่อสถำนศึกษำ
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ที่อยู่
หมู่ที่ 5 ตาบลบางกระทุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์
055-391123
โทรสำร
055-391123
e-mail
bangkrathum@gmail.com
website
http//www.bkp.ac.th
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประวัติควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดเรียน
เป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2518 โดยชาวบางกระทุ่ ม และคณะกรรมการอ าเภอ
ได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมเป็นแห่งที่ 2 ของอาเภอ ขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี ดร.นิพนธ์
ศศิธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกระทรวงอนุญาตจึงเปิดรับสมัคร นักเรียนและรับโอน
นักเรีย นจากโรงเรี ย นเนิ นกุ่มวิทยาเป็ นบางส่ ว น และเนื่องด้ว ยอาคารเรียนยังไม่มี จึงไปอาศัยเรียนที่
โรงเรียนบางกระทุ่ม โดยมีนายวิชิต เลี่ยมสกุล ศึกษาธิการอาเภอบางกระทุ่มสมัยนั้นรักษาการแทนครูใหญ่
จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายธีระพนธ์ อินแตง ครูโทโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม มาดารงตาแหน่งครูใหญ่
ในปีแรกมีนักเรียน 67 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน มีครู 5 คน และมีนักการภารโรง 1 คน
ปี 2519 โรงเรียนได้ย้ายมาทาการเรียนการสอน ในที่ดินที่ประชาชนช่วยกันบริจาคเงินซื้อ
จานวน 35 ไร่
ปี 2534 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.1
รุ่น 2) ซึ่งเริ่มโครงการปี 2523 สิ้นสุดโครงการปี 2527 และในปีนี้ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินซื้อ
ที่ดินให้โรงเรียนอีก 10 ไร่ รวมที่ดินทั้งหมดเป็น 45 ไร่
ปี 2526 โรงเรียนขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดสอนนักเรียนในระดับ ม.ปลาย
ปี 2527 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ม. ปลายได้ และในปีเดียวกันนี้มีผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน
ให้โรงเรียนอีก รวมพื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมมีผู้บริหารที่มาดารงตาแหน่งในโรงเรียนทั้งสิ้น 7 คนดังนี้
1. นายธีระพนธ์ อินแตง
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ระหว่าง พ.ศ.2518 - 2527
2. นายชูชาติ อุทะโก
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ระหว่าง พ.ศ.2527 - 2539
3. นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ระหว่าง พ.ศ.2539 – 2543
4. นางสาวดวงรัตน์ พูลสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ระหว่าง พ.ศ.2543 – 2546
5. นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ระหว่าง พ.ศ.2546 – 2554
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6. นายศักดา สินมา
7. นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
8. นางอุไร ปัญญาสิทธิ์

ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร

ระหว่าง พ.ศ.2554 – 2560
ระหว่าง พ.ศ.2560 – 2562
ระหว่าง พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
ภูมิประเทศ
อาเภอบางกระทุ่มมีพื้น ที่ป ระมาณ 477.03 ตารางกิโ ลเมตร หรือประมาณ 279,393.75 ไร่
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพิษณุโลก สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้า ลาคลอง หนองบึง
จานวนมาก แม่น้าสายหลักที่ไหลผ่านตาบลต่างๆ คือแม่น้าน่าน แคววังทอง แคววัดตายม
กำรปกครอง
อาเภอบางกระทุ่ม แบ่งการปกครองเป็น 9 ตาบล 87 หมู่บ้าน และจาแนกเป็น อบต. 7 อบต. เทศบาล
2 เทศบาล

สภำพทำงเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ผลผลิต
ที่ น าชื่ อ เสี ย งมาสู่ อ าเภอ คื อ กล้ ว ยตาก อาชี พ ด้ า นอื่ น ๆ เป็ น การพานิ ช ยกรรม และอุ ต สาหกรรม
โดยมีโรงงานน้าตาล 1 โรง โรงสีขนาดใหญ่ 3 แห่ง ขนาดเล็ก 13 แห่ง
ข้อมูลด้ำนศำสนำ
อาเภอบางกระทุ่มมีวัดในพระพุทธศาสนา รวม 43 วัด จาแนกเป็นนิกาย มหานิกาย 42 วัด
ธรรมยุต 1 วัด มีศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจาจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
วัดกาแพงมณี (ปี พ.ศ 2552)
ข้อมูลด้ำนวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนอาเภอบางกระทุ่ม ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรม ประเพณี
คนภาคกลางทั่วไป โดยมีประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจ ได้แก่
ประเพณีการแข่งเรือบก ของตาบลเนินกุ่ม จัดเป็นประจาทุกปี ในวันแรม 1 - 2 ค่า เดือน 10
ที่วัดเนินกุ่ม เดิมเป็นการแข่งขันในลาคลอง ซึ่งต่อมาลาคลองตื้นเขินจึงเปลี่ยนเป็นแข่งเรือบกแทน ใช้ไม้ไผ่
ยาว 8 ศอก แทนลาเรือ ให้ผู้แข่งขัน 9 คน นั่งอยู่บนหลั งไม้ไผ่ แล้วถือวิ่งไปพร้อมกัน บนลู่วิ่งที่เป็นโคลน
ระยะทางประมาณ 200 เมตร การแข่ งขั นปล่ อ ยครั้ งละ 2 ล า นั บผลแพ้ช นะ โดยนั บจานวนที่ ช นะ
2 ใน 3 เที่ยว เช่นเดียวกับการแข่งเรือยาวทั่ว ๆ ไป
งานวันกล้วยตากหวาน เป็นงานที่ประชาชน พ่อค้า ข้าราชการ ร่ วมกันจัดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
“กล้ ว ยตาก” โดยเริ่ ม จั ด ในปี พ.ศ. 2531 นายธี ร พั น ธ์ สมานวรวงศ์ นายอ าเภอขณะนั้ น ให้ จั ด ขึ้ น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใช้ชื่อว่า “งานประเพณีสงกรานต์ และกล้วยตาก” ถือเป็นประเพณี จัดสืบต่อกัน
มาทุก ๆ ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ 2538 นายสันติ กรุสวนสมบัติ นายอาเภอขณะนั้น ได้เปลี่ยนแปลง รูปแบบ
การจัดงานให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ใช้ชื่อว่า “งานวันกล้วยตากหวาน” ซึ่งมีการกาหนดวันจัดงาน
ตามความเหมาะสมของแต่ละปี
ข้อมูลอื่น ๆ
อ าเภอบางกระทุ่ ม มี ข องดี ห ลายประเภท ซึ่ ง น าชื่ อ เสี ย งให้ อ าเภอ ได้ แ ก่ ยาสมุ น ไพร และ
การแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ดินสองแคว ของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองกระล่อน
ตาบลบางกระทุ่ ม ซึ่ ง ได้ รั บ โล่ จากสภาสตรี แ ห่ ง ชาติ ใ นพระบรมราชิ นู ป ถั มภ์ และชาเขี ย วใบหม่ อ น
ของกลุ่มแม่บ้านท่าตาล หมู่ 3 ตาบลท่าตาล ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน “ชวนชิม
ชวนใช้” จากสานักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
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ข้อมูลกำรศึกษำ
การศึกษาในระบบโรงเรียนอาเภอบางกระทุ่ม มีการจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยจ าแนกสถานศึกษาชั้นประถมศึกษา 1-6 จานวน 37 แห่ง ชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จานวน 2 แห่ง และมีโรงเรียนขยายโอกาส 4 แห่ง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
มีแหล่ ง บริ การให้ ค วามรู้ แก่ป ระชาชน คือ ห้ องสมุดประชาชน 1 แห่ ง ที่ อ่านหนังสื อ ประจ า
หมู่บ้าน 29 แห่ง
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ได้แก่ วัดไพรสุวรรณ วัดโคกสลุด วัดสนามคลี
ตะวันตก ชุมชนโบราณบ้านวังสาร และบ้านวัดตายม
แผนที่ตั้งโรงเรียน

ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/@16.5870096,100.2878726,15.25z?hl=th

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

8

ปรัชญำและอุดมกำรณ์

เครื่องหมำยโรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม
ลักษณะเป็นรูปวงกลมมีฟันเฟืองล้อมรอบ ภายในมีต้นกระทุ่มเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ฟันเฟือง หมายถึง การศึกษาพัฒนาอาชีพก้าวไปอย่างมั่นคง
กาเนิดโรงเรียนวันที่ 20 มิถุนายน 2518
นโยบำยหลัก
1. สอนนักเรียน 2. เป็นที่พึ่งประชาชน 3. บริการชุมชน
ปรัชญำ
เราจะทาตน ให้เป็นคนดี ของสังคม
คำขวัญ
พัฒนา สามัคคี เรียนดี กีฬาเด่น
คติพจน์
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่ทาให้เกิดสุข
สีของโรงเรียน
สีม่วง คือ ความเจริญงอกงามทางการศึกษาของนักเรียน
สีแสด คือ ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นกระทุ่ม
โครงสร้ำงกำรบริหำร
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่ม และ 1 สานัก ดังนี้
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
2. กลุ่มบริหารทั่วไป
3. กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและบุคคล
4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5. สานักงานผู้อานวยการ
โดยมี ผู้อานวยการ ดร. อุไร ปัญญาสิทธิ์ ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน
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ข้อมูลคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2563-2566
1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมเกตุ จันทรศิริศรี
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม
3. ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายไสว กลัดเนินกุ่ม
4. ผู้แทนศิษย์เก่า
นางจุฬาลักษณ์ บุตรวงษ์
5. ผู้แทนครู
นายปรีชา ยืนยาว
6. ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูสุนทรกิตติรัต
7. ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูสังฆรักษ์เชษฐา ปิยสาลโน
8. ผู้แทนผู้ปกครอง
นายประเทือง โตมา
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายฉัตรชัย วิชชุปัญญาพานิช
10. ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศรายุทธ คชพงษ์
11. ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประดุง สุขพลอย
12. ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจารุวรรณ ภารังกูล
13. ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมานะ ภูมิผล
14. ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิสิษฐ์ ถาวรกูล
15. เลขานุการ
นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
ข้อมูลอำคำรสถำนที่และแหล่งกำรเรียนรู้
เนื้อที่
52 ไร่ 24 เศษ 4/10 ตารางวา
พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร
4 ไร่ 3 งาน
พื้นที่สนาม/นันทนาการ
10 ไร่
จานวนอาคารเรียนถาวรรวม
3 หลัง
จานวนอาคารเรียนโรงฝึกงาน
3 หลัง
หอประชุม
1 หลัง
อาคารเอนกประสงค์
1 หลัง
จานวนสนามกีฬา
6 สนาม
ได้แก่ สนามฟุตบอล (1) สนามวอลเล่ย์บอล (2) สนามตะกร้อ (2) สนามเปตอง(2)
จานวนห้องเรียนทั้งหมด
27 ห้อง
จานวนห้องประกอบ
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4 ห้อง
- ห้องคอมพิวเตอร์
3 ห้อง
- ห้องดนตรี-นาฎศิลป์
1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
1 ห้อง
- ห้องกิจกรรมอื่นๆ
7 ห้อง
- ห้องพยาบาล
1 ห้อง
- ห้องสมุด
1 ห้อง
- สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
1 ห้อง
- สานักงานกลุ่มบริหารแผนงาน
1 ห้อง
- สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
1 ห้อง
- สานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1 ห้อง
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
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- สานักงานผู้อานวยการ

1 ห้อง

2.3 ผลกำรดำเนินงำน งำน/โครงกำร/กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2562
จากการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
1) มีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติ จานวน 100 งาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินการ
100 งาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100
3) ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในรอบภาคเรียนที่ผ่านมา
3.1) ด้านนักเรียน
- นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่ส่งงาน
- นักเรียนขาดทักษะการคิดคานวณ คิดวิเคราะห์
- นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการสอบแก้ตัว
- นักเรียนไม่สนใจมาใช้บริการห้องสมุดเท่าที่ควร เนื่องจากมีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น
- นักเรียนบางคนขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
- นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาอุปกรณ์
- นักเรียนวงโยธวาทิตมีจานวนไม่เพียงพอ
- นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการแก้ไขผลการเรียน
3.2) ด้านบุคลากร
- บุคลากรบางท่านไม่ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
- การประสานงานในการทากิจกรรมล่าช้า
- ครูประจาวิชาและครูที่ปรึกษาบางท่านขาดการเอาใจใส่และติดตามพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียน
- ครูส่งงาน/เอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงเวลา ไม่ส่ง หรือเอกสารต่างๆ ไม่สมบูรณ์
- บางกิจกรรมมีจานวนบุคลากรที่รับผิดชอบน้อยเกินไป
- การพัฒนาบุคลากรไม่ค่อยตรงกับวิชาที่สอน
- ครูไม่บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
3.3) ด้านสถานที่
- ห้องเรียนบางห้องไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ห้องปฏิบัติการ)
- สถานที่ไม่เหมาะสมในการฝึกซ้อมกีฬาบางประเภทและนาฏศิลป์
- ห้องสมุดมีบรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ชั้นวางหนังสือมีไม่เพียงพอ อากาศร้อน
อบอ้าว เป็นอาคารชั่วคราว มีปลวกเป็นจานวนมาก
3.4) ด้านอื่น ๆ
- งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ
- งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาไม่เพียงพอ
- การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ระยะเวลาในการทากิจกรรมน้อยเกินไป
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างล่าช้า
- เวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมอื่น ๆ มาก
- ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครอง
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
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- บางกิจกรรมไม่สามารถควบคุมงบประมาณได้
- การดาเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทินที่วางไว้
- การจัดซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุเฉพาะ ครูเจ้าของโครงการควรดาเนินการเอง
- เกิดปัญหาในการเดินทางมาเข้าค่ายวิชาการต่าง ๆ ของนักเรียน เนื่องจากเป็นวันหยุด
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
1. วิสัยทัศน์
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านคุณธรรมบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. ส่ งเสริ มครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษาให้ มีองค์ ความรู้ส ามารถจัดการเรียนการสอนได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
4. สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยใช้ 5G Model ในการขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จ
6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
7. ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย น ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาน้ อมนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงสู่
การปฏิบัติ
8. ปลูกฝังให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี อ งค์ ค วามรู้ และสามารถจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (OBECQA)
6. มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (OBECQA)
7. ผู้ เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในชีวิตประจาวัน
8. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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4. กลยุทธ์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ย่อย
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา
และการประเมินผล
การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมคุณลักษณะ 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ที่พงึ ประสงค์ผ่านเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา

3. ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
ในการสร้างนวัตกรรม
4. ส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬา

3. ผู้เรียนความสามารถ
ในการอ่าน เขียน
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผล ประกอบ
การตัดสินใจ ในการสร้าง
นวัตกรรม
4. ผู้เรียนมี สุขภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
เหมาะสมตามวัย

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 65 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
- ร้อยละ 65 ของผู้เรียนรายวิชา IS 1
และ IS 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.00 ขึ้นไป
- ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
- ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษาระดับ ดีเยี่ยม
- ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
และการทางาน
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินการอ่าน เขียน
คิด วิเคราะห์ คิดคานวณ ได้เหมาะสม
ตามระดับช่วงชั้นระดับ ดีเยี่ยม
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการสร้าง
นวัตกรรมอย่างน้อย 1 เรื่อง
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ย่อย
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูมีจัดการเรียนการสอนที่ - ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
- ร้อยละ 100 ของครูมีการบริหาร
จัดการผู้เรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทาให้ผู้เรียน
รักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมการจัด
2. ครูมีการจัดการเรียน
- ร้อยละ 95 ของครูมีการจัด
การเรียนการสอน
การสอนที่บูรณาการท้องถิ่น การเรียนการสอนที่บูรณาการท้องถิ่น
ที่บูรณาการท้องถิ่น
และใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการวัดผล
3. ครูมีการวัดผล ประเมินผล - ร้อยละ 100 ของครูมีการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนที่เป็น ผู้เรียนที่เป็นระบบและมี
ประเมินผลผู้เรียนที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ระบบและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาครู การวิจัย
4. ครูมีการวิจัย การใช้
- ร้อยละ 100 ของครูมีการวิจัย
การใช้สื่อ เทคโนโลยี
พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี
การใช้ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีอย่าง
อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
- ร้อยละ 90 ของครูเข้าร่วมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ย่อย
1. พัฒนาระบบบริหาร
สู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วมเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

2. พัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่

2. สถานศึกษามีหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
- มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
- จัดหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษามีหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากลเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ

- สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ปลอดภัย เอื้อต่อ

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
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กลยุทธ์ย่อย
เป้าหมาย
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนรู้
4. สนับสนุนการพัฒนา 4. สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ
บุคลากร สูม่ ืออาชีพ
เหมาะสมกับบุคคล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
การจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของบุคลากร
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และนากระบวนการของชุมชน
การเรียนรู้ ทางวิชาชีพ มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 4 น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ย่อย
1. ส่งเสริมครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผู้เรียน ให้น้อมนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
และมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
1. ครู บุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียน
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
2. ครู บุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียน
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียนน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
- ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียน ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
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ส่วนที่ 3
ประมำณกำรงบประมำณที่ได้รับและกำรจัดสรรงบประมำณ
1. ประมำณกำรงบประมำณที่ได้รับและกำรจัดสรรงบประมำณประเภทต่ำง ๆ
1.1 ประมำณกำรงบประมำณค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
ลาดับ
1
2

จานวนนักเรียน
ที่จัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป ม.ต้น
535
เงินอุดหนุนทั่วไป ม.ปลาย
356
รวม
891
รายการ

จานวนเงิน/
หัว/ปี
3,500
3,800

รวม
1,872,500
1,352,800
3,225,300

หมำยเหตุ ข้อมูลจานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ส่วนที่ 1 จัดสรรเงินเดือนให้ครูอัตรำจ้ำง, ลูกจ้ำงชั่วครำว, พนังงำนขับรถ และอื่น ๆ ดังนี้
1. ครูอัตราจ้างช่วยสอนภาษาอังกฤษ (12,000 x 12)
= 144,000 บาท
2. ครูอัตราจ้างช่วยสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (10,000 x 12)
= 120,000 บาท
3. ครูอัตราจ้างช่วยสอนคอมพิวเตอร์ (9,000 x 12)
= 108,000 บาท
4. ครูอัตราจ้างช่วยสอนสังคมศึกษาฯ 1 (9,000 x 12)
= 108,000 บาท
5. ครูอัตราจ้างช่วยสอนสังคมศึกษาฯ 2 (10,000 x 12)
= 120,000 บาท
6. ครูอัตราจ้างธุรการ งานพัสดุ และการเงิน (10,000 x 12)
= 120,000 บาท
7. พนักงานขับรถ (9,500 x 12)
= 114,000 บาท
8. ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
= 200,000 บาท
9. ค่าซ่อมบารุงพัสดุครุภัณฑ์การศึกษา
= 80,000 บาท
รวมยอดจัดสรร
= 1,114,000 บาท
ดังนั้น ยอดจัดสรร 3,225,300 - 1,114,000
= 2,111,300 บาท
ส่วนที่ 2 กำรจัดสรรงบประมำณ 2,111,300 บำท แบ่งได้ ดังนี้
1. กลุ่มบริหารวิชาการ (50 %)
2. กลุ่มบริหารแผนงานฯ (15 %)
3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (5 %)
4. กลุ่มบริหารทั่วไป (20 %)
6. งบกลาง/สานักงานผู้อานวยการ (10 %)

= 1,055,650 บาท
= 316,695 บาท
= 105,565 บาท
= 422,260 บาท
= 211,130 บาท

สรุป กำรจัดสรรงบประมำณค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 3,225,300 บำท แบ่งได้ ดังนี้
1. กลุ่มบริหารวิชาการ (60.33 %) รวมส่วนที่ 1 รายการที่ 1-5 และ 8-9
= 1,935,650 บาท
2. กลุ่มบริหารแผนงานฯ (18.14 %) รวมรายการที่ 6-7
= 550,695 บาท
3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (3.59 %)
= 105,565 บาท
4. กลุ่มบริหารทั่วไป (10.76 %)
= 422,260 บาท
5. สานักงานผู้อานวยการ (7.18 %)
= 211,130 บาท

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
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1.2 ประมำณกำรงบประมำณจำกนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
1.2.1 หมวดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ลำดับ

รำยกำร

1
2

เงินอุดหนุนทั่วไป ม.ต้น
เงินอุดหนุนทั่วไป ม.ปลาย
รวม

จำนวนนักเรียน
ที่จัดสรร
535
356
891

จำนวนเงิน /หัว

รวม

880
950

470,800
338,200
809,000

หมำยเหตุ ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562
จัดสรรได้ดังนี้
ชั้น

โครงการ

ม.1
ม.2
ม.3
ม.ต้น

จานวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ

30,000
15,000
15,000
120,000

วิชาการ
สังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะนักเรียน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
วิชาการ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
การงาน+ศิลปะ+พลศึกษา
วิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะนักเรียน
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
งานคอมพิวเตอร์
วิชาการ
วิชาการ

สู่ร่มสุข
ค่ายสังคมศึกษา
ค่ายคณิตศาสตร์
ค่าย+ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์
ค่ายจริยธรรม
ค่าย+ทัศนศึกษา English Program Model
ค่าย+ทัศนศึกษา SMTM
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ค่ายภาษาไทย
ค่ายภาษาญี่ปุ่น
ค่าย+ทัศนศึกษา………………………………………….
ค่าย GAT PAT

ม.4
ม.5
ม.6

ม.ปลาย ค่ายจริยธรรม
อื่น ๆ

ค่ายภาษาจีน (นักเรียนแผนจีน)
ค่ายภาษาอังกฤษ (นักเรียนแผนอังกฤษ)
กิจกรรมพัฒนา ICT/ตัดต่อหนังสั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ค่าย O-NET ม.3 และ ม.6
รวม

15,000
15,000
15,000
90,000
15,000
15,000
120,000
20,000
15,000
15,000
15,000
120,000
120,000
40,000
810,000

หมำยเหตุ กาหนดการจัดกิจกรรมและงบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ภาคเรียนที่
1
2
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ส่วนที่ 4
งำน/โครงกำร/กิจกรรม
ที่

1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5

งำน/โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
1.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
***วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์น่ารู้ เคียงคู่เศรษฐกิจ
ครูกานต์พิชชา
พอเพียง (ม.3)
พัฒนาการคิดและยกระดับการเรียนวิทย์
ครูศรัญญา
สู่มาตรฐานสากล
ส่งเสริมการจัดเรียนการสอนทางไกล
ครูฉัตรปนัดดา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
***คณิตศำสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์ (ม.2)
ครูพรพรรณ
ส่งเสริมทักษะการคิดและ
ครูสณ
ุ ีวัลย์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนคณิตคิดสนุก มีความสุข
ครูอิสรานุวัธน์
ตลอดเวลา
***ภำษำต่ำงประเทศ
English Camp
ครูรุ่งโรจน์
เทศกาลคริสต์มัส
ครูวรางคณา
สื่อสาร 2 ภาษา
- ค่ายภาษาจีน
ครูจิตราพัชญ์
- เทศกาลตรุษ/จีน
ครูจิตราพัชญ์
- ค่ายภาษาญี่ปุ่น
ครูวรรณกร
***ภำษำไทย
ค่ายภาษาพาเพลิน (ม.4)
ครูพิมลรัตน์
ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ครูพิมลรัตน์
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
ส่งเสริมทักษะการคิด
ครูสรัญญา
พัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและ
ครูนิตยา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทย
ครูนิภาพรรณ
สู่ความเป็นเลิศ
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งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

120,000

สิงหาคม

10,000

ตลอดปี

40,000

ภาคเรียนที่ 1

เรียนฟรี
COVID-19

15,000
-

ภาคเรียนที่ 1
ตลอดปี

เรียนฟรี

10,000

ตลอดปี

อุดหนุน

15,000
6,000

ตลอดปี
ธันวาคม

เรียนฟรี
อุดหนุน

15,000
10,000
15,000

ภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ์
ภาคเรียนที่ 1

เรียนฟรี
อุดหนุน
เรียนฟรี

15,000
5,000

ภาคเรียนที่ 1
มิถุนายน
กรกฎาคม
ตลอดปี

เรียนฟรี
อุดหนุน

380
620
1,000

หมำยเหตุ

งปม.
เรียนฟรี
อุดหนุน

อุดหนุน
เรียนฟรี

ตลอดปี
ตลอดปี

อุดหนุน
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ที่
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
1
2

3
4
1

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
***สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
ทัศนศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สู่วิถีชีวิตพอเพียง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้กิจกรรม Active Learning
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
***กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ส่งเสริมทักษะการดารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
***สุขศึกษำและพลศึกษำ
บางกระทุ่มสัมพันธ์เกมส์
ลดโลกร้อนต้านภัยยาเสพติด
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
(กีฬาภายนอก)
พัฒนาทักษะด้านกีฬา
พัฒนาการเรียนการสอน
***ศิลปะ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และดนตรี (เวทีคนเก่ง)
ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
นาฏศิลป์ไทย
- นาฏศิลป์บูรณาการ
- จัดซื้อชุดนักแสดงนาฏศิลป์
- ค่ายพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์
ระบายฝัน ปั้นสุข สนุกกับงานศิลป์
***กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ม.1-3

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ครูณิฏฐา

15,000

ภาคเรียนที่ 1

ครูกษิรา
ครูทองดี

10,000

ตลอดปี
ตลอดปี

งปม.
เรียนฟรี
อุดหนุน
อุดหนุน

ครูณิฏฐา

-

ตลอดปี

อุดหนุน

ครูมาลัย

440

ตลอดปี

อุดหนุน

ครูกษิรา

6,500

ตลอดปี

อุดหนุน

ครูวรายุทธ

10,000

ตลอดปี

อุดหนุน

ครูธัญพร

5,570

ภาคเรียนที่ 2

อุดหนุน

ครูธัญพร

30,000

ตลอดปี

อุดหนุน

ครูกิตติ
ครูธัญพร

20,000

ตลอดปี
ตลอดปี

อุดหนุน

ครูนพรัตน์

10,800

ตลอดปี

อุดหนุน

15,000

ตลอดปี

อุดหนุน

ครูสรายุทธ
ครูเกศกนก

5,000
5,270
5,000

ตุลาคม
ตลอดปี
ตลอดปี

เรียนฟรี
อุดหนุน
อุดหนุน

ครูสรายุทธ

92,000

ภาคเรียนที่ 2

งปม.
เรียนฟรี

หมำยเหตุ

ครูกัลยาณี
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ที่

งำน/โครงกำร/กิจกรรม

4
5

2. สำนักงำนผู้อำนวยกำร
งานเลขานุการ
งานประกันคุณภาพ
งานสารบรรณกลาง
3. กลุ่มงำนบริหำรแผนงำน ฯ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ในสถานการณ์ COVID-19
อบรมจิตศึกษา
สาหรับนักศึกษาสังเกตการสอน
งานบุคคล
จ้างบุคลากร

6
7
8
9
10

พัฒนาบุคลากร
งานแผนงาน
งานยานพาหนะ
งานการเงินและการบัญชี
ค่าสาธารณูปโภค

1
2
3
1
2
3

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ครูศุภชัย
ครูกานต์พิชชา
ครูสุชาดา

2,755
3,655
20,135

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

ครูปภานันท์
ครูอิสรานุวัธน์

3,000
10,400

ตลอดปี
พฤษภาคม

อุดหนุน
อุดหนุน

ครูชลธี

2,200

มิถุนายน

อุดหนุน

ครูปภานันท์
ครูปภานันท์

8,000
834,000
1,200,000
80,000
4,958
130,000
8,042
396,000
360,000
40,000
50,000

ตลอดปี
ตลอดปี

อุดหนุน
อุดหนุน
รายได้
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
รายได้
อุดหนุน
อุดหนุน

ครูปภานันท์
ครูศรัญญา
ครูศรัญญา
ครูอิสรานุวัธน์
ครูอิสรานุวัธน์

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

11 งานพัสดุ
12 งานซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์
4. กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน
4.1 ฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำ ฯ
1 โรงเรียนคุณธรรม
2 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
3 ปรับปรุงและพัฒนาห้องสภานักเรียน
4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ครูเกศกนก
ครูเกศกนก
ครูทองดี
ครูกษิรา
ครูกษิรา
ครูนพรัตน์

7,484
4,690
7,000
12,200
13,500

ตลอดปี
ตลอดปี
ภาคเรียนที่ 1
ตลอดปี

5 พัฒนาสานักงาน
6 บ.พ.ร่วมใจ ต้านภัยการทุจริต
4.2 ฝ่ำยบริหำรงำนปกครอง ฯ
1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
2 งานปกครอง

ครูศิริพรรณ
ครูกษิรา

14,997
15,000

ตลอดปี
สิงหาคม

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
เรียนฟรี
COVID-19
อุดหนุน
อุดหนุน

ครูเตือนใจ

12,600

ตลอดปี

อุดหนุน

ครูเตือนใจ

44,114

ตลอดปี

อุดหนุน
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ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
4. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
งานโสตทัศนศึกษาและห้องประชุม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19
พัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร
พัฒนาและปรับปรุงห้อง TO BE NO.1
โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์การสื่อสาร
สืบสานประเพณีไทย เทิดไท้สถาบัน
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
มุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรู้นอกโรงเรียน
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นหนึ่ง
พัฒนาสานักงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ครูวรายุทธ
ครูวรายุทธ
ครูไชยรัตน์
ครูพัชรี
ครูพัชรี

40,000
22,000
30,000
19,284
30,000

ตลอดปี
ตลอดปี
ภาคเรียนที่ 1
ตลอดปี
มิถุนายน

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
เรียนฟรี
COVID-19

ครูวรายุทธ
ครูมาลัย
ครูจิตราพัชญ์
ครูฉัตรปนัดดา
ครูสรัญญา
ครูปรีชา

160,000
59,400
16,000
980
9,500
28,000

พฤษภาคม
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

ครูปรีชา

37,500

ตลอดปี

อุดหนุน

ครูวรายุทธ

120,000

ภาคเรียนที่ 2

ครูมาลัย
ครูฉัตรปนัดดา

21,065
13,960

ตลอดปี
ตลอดปี

งปม.
เรียนฟรี
อุดหนุน
อุดหนุน
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ภำคผนวก
กรอบนโยบำยในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
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วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุลและนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้ บริ หารสถานศึ กษา และบุคลากรทางการศึ กษาอื่น มี ทักษะที่ เหมาะสม และมีวั ฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานบู รณาการการท างาน เน้ นการบริ หารแบบมี
ส่วนร่วม กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จึงกาหนด
กลยุทธ์ จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ โดยมีนโยบาย
ด้ า นการศึ ก ษา ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนดนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยก าหนด
5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่ว น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ทาความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กาหนดจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ ง บประมาณที่ ไ ด้ รั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ ทั้ ง นี้ ก ารด าเนิ น การตามจุ ด เน้ น จะเป็ น
การขับเคลื่ อนนโยบายตามจุ ดเน้ น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี 3 จุดเน้น
และในแต่ละจุดเน้นได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน และตัวชี้วัดความสาเร็จที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ดังนี้
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1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดเน้นการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3)
1.1.3 นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ค วามสามารถด้ า นภาษา อ่ า นออก เขี ย นได้
ด้านคานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ
ใน/นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง พอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา เต็ ม ศั ก ยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลัก
วิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรี ยนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุค คล
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ คุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ครู ได้ รั บ การพัฒ นาองค์ ความรู้ และทั กษะในการสื่ อสารมี ส มรรถนะในการสอนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆและการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครู ส ามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครู ไ ด้ รั บ การนิ เทศแบบกั ล ยาณมิต ร โดยส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริห ารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษา พิเศษ บริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล การดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพภายนอก และที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง การเรี ย น
ของนั กเรี ย นต่ากว่าค่ าเฉลี่ ย ของประเทศ ได้ รับการแก้ไ ข ช่ ว ยเหลื อ นิเทศ ติด ตาม และประเมินผล
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทา
แผนพัฒนาเป็นรายโรงเรียน ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา บริ ห ารจั ด การอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยใช้ ม าตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา พั ฒ นาระบบช่ว ยเหลื อ กากับ ติด ตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.1.4 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เชิ ด ชูเ กี ย รติ โ รงเรี ย นที่ นั ก เรี ย น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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3.2.2 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก ระดั บ
ทั้งส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดม ทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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กำรขับเคลื่อนนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้นานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง ก าหนดเป็ น นโยบายของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 โดยยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ รั บ บริ ก ารและ
ผู้มีส่วนได้เสีย มีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของ คนไทย 12 ประการ
3. พัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การตามหลั กธรรมาภิบาล เพื่ อเสริ มสร้างความรับผิ ดชอบต่ อ
คุณภาพการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ มีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึ กษามี การบริห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิบ าล
มีการบูรณาการการทางาน โดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษาและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
ค่ำนิยม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative Thoughts)
ร่วมใจทางาน (Value Teamwork)
บริการเป็นเลิศ (Excellent Services)
ประเด็นกลยุทธ์
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้ เรียนให้ ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการดาเนินงาน 5 ผลผลิต ดังนี้
1. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
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โดยมีกลุ่มอานวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
และกลุ่ ม ตรวจสอบภายใน ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ประสาน ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา และมี ส ถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหา
และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเป้ำประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ และจุดเน้น
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและ
มีคุณภำพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบ
อาชีพในอนาคต รวมทัง้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1.1.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย
1 ภาษา เพื่ อให้ นั ก เรี ย นสามารถสื่ อสารกับ ชาวต่ างชาติ ได้ รองรั บการก้ าวสู่ ป ระชาคมอาเซีย น และ
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ส่ งเสริ มการจัดการระบบข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุก
ระดับ ทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
1.2.2 ส่ ง เสริ ม การน าหลั กสู ตรไปสู่ การปฏิบั ติใ ห้ เ กิ ดประสิ ท ธิภ าพ รวมถึ งการพัฒ นา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
1.2.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.4 ส่ งเสริ มสนั บ สนุน การนาการทดสอบ NT O-Net การประเมิ นของ PISA และ
ระบบการทดสอบกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้
ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
1.2.6 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
1.2.7 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ที่หลากหลายมิติให้มี
ความเข้มแข็งและต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับและสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน
2. สร้ำงแนวร่วมกำรกำกับดูแลพัฒนำคุณภำพนักเรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน
สังคม และสาธารณชน
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2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับนั กเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้ำประสงค์ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพตามความต้องการจาเป็นของผู้เรียน ชุมชนและบริบทของ
พื้นที่ให้เป็น โรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทาของผู้เรียน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
เพื่อเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบ เพื่อความ
เป็ น เลิ ศ รู ป แบบเพื่ อ เด็ ก พิ ก าร เด็ ก ด้ อ ยโอกาส และรู ป แบบการศึ ก ษาทางเลื อ กให้ เ หมาะสมกั บ
ความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุค คล และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่าง
รูปแบบต่าง ๆ
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรออกกลำงคัน และ
ดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์อย่ำงเหมำะสม
2.1 จั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศนั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพให้ มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน
2.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธ์กันในพื้นที่
2.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่
เหมาะสมสาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว
เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
เป้ำประสงค์ที่ 3 ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสม
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพ มีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกำรเรียนรู้เต็ม ศักยภำพ และมี
ประสิทธิภำพ
1.1 ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู
1.2 สถานศึกษาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม/โครงการกับหน่วยอื่น ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะเครือข่ายโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวนครู
ไม่เพียงพอหรือสอนไม่ตรงวิชาเอก
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1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของจิตอาสา หรือการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
จัดหาผู้มาช่วยเหลือการทางานภายในโรงเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้สู่มำตรฐำนสำกล
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลและทักษะ
ในการสื่อสารของครู ให้สามารถวัดและประเมินผลนักเรียน อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
2.3 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา / ผลการปฏิบัติที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ
2.4 ส่งเสริมการนิเทศในทุกระดับอย่างเป็นระบบ
2.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.6 ส่งเสริมให้ครูออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำสร้ำงขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เกิด
ควำมผูกพันและภักดีต่อองค์กร
3.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์
3.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูให้มีวิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
ผู้เรียน
3.3 จัดระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ บริการและการอานวยความสะดวก อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ
4.1 พัฒ นาครู ผู้ ช่ว ยอย่ า งเข้ ม ให้ มีส มรรถนะในด้ านความรู้ ทั กษะ และจิต วิญ ญาณของ
ความเป็นครู
4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
5.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรการทางานที่ดี
5.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ทั้งองค์กร
5.3 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
5.4 พัฒนาผู้ บริห ารสถานศึกษา ให้ มีศักยภาพในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
5.5 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.6 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วำงแผน
สรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและจำเป็นของโรงเรียน และ
ชุมชน
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6.1 ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน และชุมชน
6.2 ประสานความร่ ว มมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อวางแผน
อัตรากาลังและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
เป้ำประสงค์ที่ 4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล มีก ำรบูร ณำกำรกำรทำงำน โดยเน้น กำรบริ หำรจัด กำรแบบมีส่วนร่ วม เพื่อเสริ มสร้ ำ ง
ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนสู่คุณภำพระดับ
มำตรฐำนสำกล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์
1. กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความสามารถ และมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล
ได้อย่างรวดเร็ว
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
2.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาถึงความจาเป็น และประโยชน์ของ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2.1 ประชาสั มพั น ธ์ ให้ ส าธารณชนทราบถึง ความต้ องการได้ รับการช่ว ยเหลื อ ของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแต่มีความขาดแคลนมาก
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมกำรใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ
4. ส่ งเสริ ม ให้ สถำนศึ กษำและสำนัก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึกษำ และองค์ค ณะบุ ค คลมีค วำม
รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
4.1 ส่ งเสริ มให้ มี การยกย่ องเชิ ดชู เกี ยรติส ถานศึ กษา ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และ
องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง
มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
4.2 สร้ า งช่ องทางรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะ เรื่อ งร้ องเรี ยนที่เ กี่ย วข้ องกับ องค์ก ร
องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
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จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-Net) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน
/ นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.3 นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ และทั ก ษะการสื่ อ สาร
อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม
ตามช่วงวัย
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่า งไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทัก ษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ การทางาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
3. ประชากรวัยเรียนและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาและ
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็น รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย ตามหลักวิชา
3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
3.3 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคลองค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่นและการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
3.4 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่ว ยเหลื อเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
3.5 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.6 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
ตัวชี้วัด ด้ำนผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.2 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามระดับ
1.2.1 โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
1.2.2 โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5
1.2.3 โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5
1.3 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กาหนด
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1.3.1 โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80
1.3.2 โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50
1.3.3 โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30
1.4 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นานักเรียนอาเซียน
1.5 ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
1.6 จานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์ เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.9 มีข้อสรุป / แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.10 มี แ นวทาง / วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ยนให้ เ ชื่อ มโยงตั้ ง แต่ ระดั บ ห้ องเรี ย น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
1.11 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผล ฯ ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการประเมิน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
2.1 ระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบ
ทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย
3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
3.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. ครู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และทั ก ษะในการสื่ อ สารมี ส มรรถนะในการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ครู ไ ด้รั บ การพั ฒ นาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวั ด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม
1.3 ครู ไ ด้ รั บ การนิ เ ทศแบบกั ล ยาณมิ ต ร โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้ มีประสิทธิภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
4. องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
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ตัวชี้วัด ด้ำนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
1.1 ครูกลุ่มเป้าหมาย มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่กาหนดในระดับดีขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
2.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ
การพัฒนา
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ประจาตาบล) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติทุกคน
5. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครู และผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ / ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงาน
บุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบูรณาการการทางาน เน้นการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1.1 โรงเรี ย นที่ไม่ผ่ านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก เรี ย นต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ ได้ รั บ การแก้ ไ ขช่ ว ยเหลื อ นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนทา
แผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่า งมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พั ฒ นาระบบช่ ว ยเหลื อ ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่ งเสริมการระดมทรัพยากรและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 หน่วยงานในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำร
กระจำยอำนำจ กำรมีส่วนร่วม และกำรรับผิดชอบต่อกำรดำเนินงำน
1.1 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิ กจ่าย
งบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
1.2 สถานศึกษาในโครงการพัฒ นารูปแบบการบริห ารโรงเรียนนิติบุคคล มีความสามารถ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอานาจที่ร้อยละ 50
2. สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 80
2.2 สถานศึกษาทุกแห่ งมีร ะบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2.3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.)
2.4 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
บทนำ
กำรดำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลาพัง จะต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกั นการดารง
ชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร
ทาให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มี
ความสลั บ ซั บ ซ้ อนมากขึ้น สิ่ ง เหล่ า นี้ น าไปสู่ ส ภาวการณ์ ข องการแข่ ง ขัน ทางเศรษฐกิจ การค้ า และ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ไ ด้ และเป็น แรงผลั กดันส าคัญที่ทาให้ ห ลายประเทศ
ต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญประการหนึ่งสาหรับความพร้อม
ในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ดังนั้นประเทศที่จะ
อยู่ ร อดได้ ห รื อ คงความได้ เ ปรี ย บก็ คื อ ประเทศที่ มี อ านาจทางความรู้ และเป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
(Learning Society)
นอกจากนั้ น ในปั จ จุ บั น ยั งปรากฏสภาพปัญ หาที่ค นทั่ ว โลกต้อ งเผชิ ญกั บวิ กฤตการณ์ร่ ว มกั น
ในเรื่ อ งความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล้ อ ม ที่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรง
ต่อ มวลมนุ ษ ย์ โ ดยทั่ว ไป สะท้ อนให้ เห็ นถึ งแนวโน้ มว่ าคนยุ คใหม่ จะต้อ งเผชิ ญกั บความเปลี่ ยนแปลง
อันหลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมีปรากฏการณ์ ต่าง ๆ เกิดขึ้นเกินกว่าจะคาดคิดถึง
ด้วยเหตุนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัว
ให้มีคุณลักษณะสาคัญในการดารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีเหมาะสมเพีย งพอ การจั ดหลั กสู ตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็น พลวัต ก้า วทันกับสิ่ งต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมสาหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. โรงเรี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก ำรทำงกำรศึ ก ษำในมิ ติ ที่ ก ว้ ำ งขึ้ น เพราะในปั จ จุ บั น สั ง คมโลก
เป็นสังคมที่ไร้พรมแดนที่มีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้งการก้าวไปสู่
ประชาคมอาเซีย นในปี พ.ศ. 2558 จะมีผ ลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ซึ่งจะทาให้ เกิดการแข่งขัน
ในการจั ดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ในอนาคตโรงเรียนแต่ละแห่ ง
จะต้องมีการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้น โรงเรียนในประเทศไทยเองจาเป็นต้องพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการศึกษา
2. หลั ก สู ต รกำรเรี ย นกำรสอนมี ค วำมเป็ น สำกล เนื่ อ งจากยุ ค โลกาภิ วั ต น์ มี ก ารเชื่ อ มโยง
ด้านการค้าและการลงทุน ทาให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีศักยภาพในหลายด้าน รวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร คุณลักษณะในการเป็นพลโลก การจัด
หลักสูตรและการเรีย นการสอนจึ งต้องปรับให้ มีความเป็นสากลมากขึ้น นอกจากนี้การเปิดเสรีทาง
การศึกษา ทาให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านจัดการศึกษาในประเทศไทย โรงเรียน
ควรหาภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการจั ด หลั ก สู ต รนานาชาติ หลั ก สู ต รสมทบ หรื อ หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถาบั น
ต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษา
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3. กำรพัฒนำทักษะกำรคิด สภาพสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูง ทาให้การจัดการศึกษาจาเป็นต้อง
เน้ น การพัฒ นาทัก ษะเป็ น ส าคัญ ในปั จจุบันโรงเรี ยนยังไม่ส ามารถพัฒ นาทักษะการคิดของผู้ เรียนได้
เท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนยังเน้นให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิด
สิ่งใหม่ ๆ จึงควรมีการปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดให้มาก
ยิ่งขึ้น
4. กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งการแข่งขันนั้น มีอิทธิพลทาให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นและให้ความสาคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้า
ในหน้ า ที่ ก ารงานและการมี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ ที่ดี ขึ้ น จนอาจละเลยการพัฒ นาส่ ง เสริ ม ด้า นคุ ณธรรม
จริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาทางสังคมตามมา ดังนั้นปรัชญาการจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาบุคคลในองค์รวมทั้งมิติของความรู้และคุณธรรมคู่กัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5. กำรสอนภำษำต่ ำ งประเทศในยุ ค โลกไร้ พ รมแดนนั้น ผู้ มี ความรู้ ด้ านภาษาต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาษาที่ ใ ช้ สื่ อ สารกั น อย่ า งกว้ า งขวาง เช่ น ภาษาอั ง กฤษ หรื อ ภาษาจี น ย่ อ มมี
ความได้ เ ปรี ย บในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การเจรจาต่ อ รองในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตลอดจนการประกอบอาชี พ
การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วย
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒ นาเยาวชนของชาติ เข้าสู่ โ ลกยุค ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่ งเสริมผู้ เรียนให้ มีคุณธรรม
รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
โดยมีจุ ดหมาย คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทย
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
อย่ างไรก็ตามผลจากการติดตามการใช้ห ลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลาง ฯ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของทักษะกาคิดวิเคราะห์
การฝึกใช้ความคิดและแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่จะส่งผล
ให้ ผู้ เรี ย นเพิ่ ม ความสามารถในการเรี ย นรู้ และนาไปพัฒ นาประยุ กต์ ใ ช้ไ ด้ กั บการอยู่ ร่ ว มในสั งคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนยังขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริง การทดลอง และการคิดวิเคราะห์ด้วย
ตนเอง และสิ่ งเหล่านี้ จะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของหลั กสู ตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่ างถ่องแท้ สามารถนาไปถ่ายทอดแก่ผู้เรียน และสามารถประยุกต์ใช้สื่ อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความจาเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องเร่งหา
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้
เป็นพื้นฐานที่จะเติบโตเป็นคนไทยที่มีความคิดเป็นสากล มีความสามารถในการร่วมมือทางานและแข่งขัน
กับนานาชาติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทาให้ประเทศไทย สามารถดารงอยู่ในเวที
นานาชาติได้อย่างรู้เท่าทัน สมศักดิ์ศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควร
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จะได้ รั บ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสงบ สั น ติ ถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – class standard school) จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่ วนในการยกระดับการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งเริ่มดาเนินการกับโรงเรียนนาร่องจานวน 500 โรงเรียน
ทั้งระดับ ประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 ด้ว ยการให้ โ รงเรีย นในโครงการพัฒ นา
หลั กสู ตรสถานศึกษาและจดกระบวนการเรียนรู้ใ ห้ ผู้ เรียนบรรลุ คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล
ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ ความเรี ยงขั้นสู ง โลกศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้ การจัดการเรียน
การสอนในการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้มีการกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการในปีการศึกษา 2553-2554 จากผลการติดตามได้พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติบางประการ
ได้ แก่ ความซ้ าซ้ อนของสาระเพิ่ มเติ มกั บหลั กสู ตรนานาชาติ ของบางประเทศ และการจั ดหลั กสู ตรของ
สถานศึกษาหลายแห่ งในส่ วนของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมขาดความสอดคล้ องกับโครงสร้างเวลาเรียน
ที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และจากเสียงสะท้อนของสังคมทั่วไป
บ่งชี้ให้เห็นว่าทักษะและความสามารถที่จาเป็ นที่จะช่วยทาให้ เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตนเอง
ไปสู่ ค วามเป็ น สากล ได้แ ก่ การคิ ด วิเ คราะห์ สร้ างสรรค์ การแสวงหาความรู้ ทั กษะด้ านเทคโนโลยี
และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ได้ พิ จ ารณาทบทวนจุ ด ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
ในการดาเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสาหรับให้สถานศึกษาใช้ใน
การจัดหลักสู ตรการเรีย นการสอน โดยเริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลักษณะของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – class standard school) หมายถึงโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณ ภาพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ เ รี ย นที่ มี คุณ ภาพ คื อ เป็ นผู้ ที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะ (Learner
Profile) เที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล (World class standard) และมี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก (World
citizen) สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัด
การศึ ก ษาของ UNESCO คื อ Learning to know, Learning to do, Learning to live with the
others, Learning to be
จุดมุ่งหมำยและทิศทำงในกำรดำเนินกำรของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
การดาเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะประสบความสาเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลาย
มิติไปพร้อม ๆ กัน และต้องดาเนินการทั้งระบบ คือด้ านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง สร้างแรง
กระตุ้นใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และ
สรุ ป องค์ ค วามรู้ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี จิ ต สาธารณะและส านึ ก
ในการบริการสังคม
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2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World - Class Standard)
โดยค านึ ง ถึง ความหลากหลายของผู้ เ รี ย นซึ่ง มี ภู มิ ปั ญ ญา ความสามารถ และความถนั ดแตกต่ า งกั น
มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริ มพหุปัญญาของเด็ก บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจ รู้ ใจ และมีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลื อผู้ เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ
3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ (Quality System Management) พัฒนาศักยภาพ
ขององค์ กรให้ ได้ มาตรฐานสากล สอดคล้ องเหมาะสมกับบริบทของตัว เอง สามารถระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความสาเร็จที่หลากหลายเพื่อปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการประสานความร่วมมือ
ในชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่ภูมิภาค จนกระทั่งถึงเครือข่ายระดับชาติและนาชาติในที่สุด ทั้งนี้เพราะคุณภาพอง
เยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวังของชาติ และของมวลมนุษยชาติ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ด้ำนผู้เรียน
เป้ำหมำย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี เป็นที่ยอมรับจาก
สถาบันนานาชาติ
2. นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ป ระจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. นักเรี ย นสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศได้ในอัตราสูงขึ้น
4. นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในนานาชาติได้
5. นักเรียนใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารได้ดี
6. นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ
7. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และจัดทาโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ
8. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผลและ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
9. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
10. นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถประเมิ น แสวงหา สั ง เคราะห์ และใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งมี
ประสิทธิผล โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็จ
11. นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อ
ในการพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น
12. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
13. นักเรีย นสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่ อสาร นาเสนอ
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
14. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับสภาวการณ์ที่มี
ความซับซ้อน
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15. นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และตระหนั ก ในความหลากหลายทางวั ฒ นธรร ม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
16. นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถระบุ ป ระเด็ น ทางเศรษฐศาสตร์ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้
17. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก
ด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
2. โรงเรี ย นจั ด หลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ตอบสนองต่ อ ความถนั ด และศั ก ยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
4. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research
and Knowledge Formation) การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation)
และกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสังคม (Global Education and Social Service Activity)
5. โรงเรียนใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. โรงเรี ย นใช้ร ะบบการวั ดและประเมิ นผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมิ นจากการสอบ
ข้ อ เขี ย น สอบปากเปล่ า สอบสั ม ภาษณ์ การลงมื อ ปฏิ บั ติ และสามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นกั บ
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
2. ร้อยละของโรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
3. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation) การสื่ อ สารและการน าเสนอ (Communication and
Presentation) และกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ และบริ การสั ง คม (Global Education and Social Service
Activity)
ด้ำนบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ (Quality System Management)
3.1 ด้ำนคุณภำพบุคลำกร
 คุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน
เป้ำหมำย
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถนาโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล
2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่
ยอมรับ
4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและบริหารจัดการ
5. ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
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6. ผู้บ ริ ห ารมีป ระสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษา
นานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริหารที่จัดการศึกษาได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้อง TQA
3. ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
5. ร้อยละของผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัด
การศึกษานานาชาติ
 คุณภำพของครู
เป้ำหมำย
1. ครู ผู้ ส อนมี ค วามรู้ ความสามารถ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นวิ ช าการ
ผ่านการประเมินในระดับชาติ
2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3. ครูใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน
4. ครู ใ ช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ICT) ในการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล
และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)
5. ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ
6. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครูด้านวิชาการที่ผ่านการประเมินความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ
2. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัย โครงงาน หนังสือ บทความ หรือเป็นวิทยากร
3. อัตราการเพิ่มของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
4. ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ
3.2 ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล
ระดับโลก
2. โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3. โรงเรียนนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ ครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน
4. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ
5. โรงเรีย นมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิส ระและคล่องตัว โดยสามารถกาหนด
อัตรากาลังสรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา
6. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความคล่องตัวและจาเป็น
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงเรียนที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว ในการกาหนด
อัตรากาลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา
3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจาเป็น
3.3 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนมีขนาดชั้นเรี ยนที่เหมาะสม โดยมีจานวนนักเรียนต่อห้อง (ปฐมวัย 25 คน :
1 ห้อง , ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง , มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง ) โดยมีจานวนครูที่มีความรู้ตรง
สาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอัตราส่วนครูต่อ 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน
2. ภาระงานสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ตาราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียน
ได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ
4. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา สาหรับนักเรียนทุกคน
5. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน
6. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi-Media Classroom)
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่ม
สาระอย่างเพียงพอ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว
7. โรงเรี ย นมี ห้ อ งสมุ ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร (Resource Center) ที่ มี ส ภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
2. ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ มี ห้ องทดลอง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพร้ อ มอุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย เป็ น ไป
ตามเกณฑ์
3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีบริการด้วย
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ร้อยละของครู / นักเรียน ที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีขนาดห้องเรียนและอัตราส่วนครูต่อนักเรียนอยู่ในระดับเหมาะสม
3.4. ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
เป้ำหมำย
1. โรงเรี ย นมี ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ เดี ย วกั น เป็ น เครื อ ข่ า ยร่ ว มพั ฒ นา
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพัฒนา
3. โรงเรี ย นมี เ ครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและองค์ ก รอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้ งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภ าค ระดับ
ประเทศ และระหว่างประเทศ
2. ร้ อ ยละของโรงเรี ย นมี เ ครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและองค์ ก รอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ร้อยละของครู / นักเรียน ที่มีเครือข่ายเรียนรู้กับบุคคลอื่น ทั้งระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ
3.5 ด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำ
เป้ำหมำย
โรงเรียนดาเนินการจัดทาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และใช้
ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
ร้อยละของโรงเรี ย นที่มีผ ลการวิจัยเพื่อพัฒ นาการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ
1 เรื่อง
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
คุณลักษณะและศักยภำพผู้เรียนที่เป็นสำกล
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่
Learning to know : หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในสิ่ง ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป
ได้แก่ การรู้จักการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่
Learning to do : หมายถึงการเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือทา ซึ่งอาจนาไปสู่ก ารประกอบ
อาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษา มารวมทั้งการปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม
Learning to with the others : หมายถึงการเรียนรู้เพื่อการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่าง
มีความสุขทั้งการดาเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทางาน
Learning to be : หมายถึงการเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด
ความสนใจ ของตนเอง สมารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทาง
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเองได้
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกเทียบเคียงได้กับนานา
อารยประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่สาคัญ ดังนี้
1) ควำมรู้ พื้ น ฐำนในยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital-Age Literacy) มี ค วามรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ทาง
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (Visual & Information Literacy)
รู้พหุวัฒนธรรมและมีความตระหนักสานึกระดับโลก (Multicultural Literacy & Global Awareness)
2) ควำมสำมำรถคิ ด ประดิ ษ ฐ์ อ ย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ (Inventive Thinking) มี ค วามสามารถ
ในการปรับตัว สามารถจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความซับซ้อน เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ สามารถกาหนด / ตั้ง
ประเด็ น ค าถาม (Hypothesis Formulation) เพื่ อ น าไปสู่ ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า แสวงหาความรู้
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ และสรุ ปองค์ความรู้ (Knowledge
Formation) ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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3) ทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถในการ
รับและส่งสาร การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งมีทักษะในการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิ ธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
4) ควำมสำมำรถในกำรใช้ ทั ก ษะชี วิ ต ความสามารถในการน ากระบวนการต่ า ง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ในสั ง คม สามารถจั ด การปั ญ หาและความขั ด แย้ ง ต่ า ง ๆ
อย่างเหมาะสมและนาไปสู่ การปฏิบัติ / นาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อสั งคม บริการสาธารณะ (Public
service) ซึ่งหมายถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Global Citizen)
5) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี การสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการที่ หลาก
หลาย (Searching for Information) เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม
กำรจัดทำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนสู่สำกล
การที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ย่อมต้องอาศัยหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เหมาะสม คือจะต้องได้รับการออกแบบอย่างดี มีเป้าหมายและกระบวนการดาเนินงานที่เป็นระบบ
ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นเป้าหมายและทิศทางในการยกระดับการจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียน มิใช่การจัด
ในลักษณะของแผนการเรียนสาหรับผู้เรียนเพียงบางส่วน โดยการออกแบบหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับ
หลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ
การพัฒนาคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่กาหนด มีการพัฒนาต่อยอดคุณลักษณะที่เทียบเคียงกับสากล ทั้งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนพิจารณาให้สอดคล้อง เหมาะสม กับสภาพ
ความพร้อม และจุดเน้นของโรงเรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน
กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนสู่คุณภำพที่คำดหวัง
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากลดังที่ระบุไว้
ข้างต้น คือ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้และมีความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะชีวิต
ร่วมมือในการทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนั้น จะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีลาดับ
ขั้นตอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนการสาคัญ
ในการจั ดการเรี ย นรู้ ที่อาจกล่ าวได้ว่าเป็น “บัน ได 5 ขั้น ของกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในโรงเรี ยน
มำตรฐำนสำกล” ได้แก่
1. การตั้งประเด็นคาถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด
สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคาถามอย่างมีเหตุผล
2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึก
แสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่น ห้อ งสมุด อินเตอร์เน็ต หรือ
จากการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น
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3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นาความรู้และสารสนเทศหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้
4. การสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิ ภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึก
ให้ความรู้ที่ได้มานาเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ
5. การบริ ก ารสั ง คมและจิ ต สาธารณะ (Public Service) เป็ น การน าความรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ
ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนาองค์ความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
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กลยุทธ์คุณธรรมนำควำมรู้น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้ ผู้ บริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ คุณธรรม
ตามหลักสูตร และคุณธรรมที่คัดสรรโดยคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน มีจุดเน้นดังนี้
1. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมนาความรู้ที่นาคุณธรรมที่คัดสรรเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระและสู่วัฒนธรรมองค์กรโดยให้ความสาคัญแก่การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติจริง
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบที่
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์คุณธรรมนำควำมรู้น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย
1. สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จั ด กิ จ กรรมคุ ณ ธรรมน าความรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ ก ารเรี ย นการสอนตาม
กลุ่มสาระต่าง ๆ และสู่วัฒนธรรมองค์กรในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ให้ความสาคัญแก่การน้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเป็นพิเศษ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ
ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และสนับสนุนให้โรงเรียนต้น แบบเดิมได้พัฒนา
ต่อยอดและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับโรงเรียนอื่น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่ อ เป็ น กลไกในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้เป็นพิเศษ
- กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาฐานข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา และเน้ น การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ที่ ผ่ า น
กระบวนการลูกเสือ
- จัดค่ายคุณธรรมสาหรับนักเรียนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่จะจัดทาโครงการที่เน้น การปฏิบัติ
จริง
- ปลูกฝังคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง
- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่นาไปประกอบการ
พิจารณาการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
4. ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ร ะบบดู แ ลนั ก เรี ย นที่ ด าเนิ น การอยู่ ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
และขยายไปสู่โรงเรียนขยายโอกาส และพัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบควบคุม
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

