แนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น

การขับ เคลื่อ นจุ ดเน้น การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาไปสู่ การ
ปฏิบั ติ ของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษานครนายก ก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ เพื่ อ สร้ า ง
ความรู้ ความเข้ า ใจให้ กั บ ผู้ เ กี่ ยวข้ อ ง ซึ่ ง ใน บางจุ ด เน้ น จะมี
ค าอธิ บ าย นิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพ าะแนวทางการป ฏิ บั ติ ใ นระดั บ
สถานศึ กษา ระดั บส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา การประเมิน ผล
ประกอบด้ วย แหล่งข้อ มู ลและวิ ธีก าร ตามล าดั บ ซึ่ งสถานศึก ษา
สามารถเพิ่มเติ่ม หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อ ง
กับบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้โดยยึดเป้าหมายคุณภาพตามตัวชี้วัด
ที่กาหนดในแต่ละจุดเน้น
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จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
กาหนดตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัย มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน RT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของเด็กพิเศษเรียนรวมได้รับการส่งเสริมและพั ฒนาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึ งประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวทางการปฏิบัติ
ระดับสถานศึกษา
1. จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัยให้ครบทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
2. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนในระดับชั้นปฐมวัยอย่างต่ อเนื่อ ง พร้อมร่องรอย
หลักฐานในการประเมิน
3. จัดทาบันทึกรายงานพัฒนาการของผู้เรียนในระดับชั้นปฐมวัยให้ครบทุกด้านและเป็นปัจจุบัน
4. วิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, NT, O-NET และข้อสอบปลายปี เชื่อมโยงกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควร
พัฒนาของโรงเรียน เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โดยใช้กระบวนการ PLC
5. ประชุมวางแผนเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละในปีถัดไปโดยใช้ข้อ มูลเดิมเป็นฐาน พร้อมกับ
กาหนดปฏิทินการนิเทศภายใน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
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6. จัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ
PLC ของโรงเรียน (จานวน 2 ชุด) และดาเนินการตามแผน
7. เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และการประเมินในระดับชั้นเรียน เพื่อ
ตรวจสอบดูพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครู
8. ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่ออย่างหลากหลาย
9. ครูที่รับผิดชอบสอนเด็กพิการเรียนรวม จะต้องจัดทาแผนการจั ดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
10. จัดทาบันทึกพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กพิการเรียนรวมอย่างต่อเนื่อ ง
11. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุ ณลัก ษณะอัน พึงประสงค์ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมจัดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ระดับเขตพื้นที่การศึก ษา
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, NT, O-NET และข้อสอบปลายปี เพื่อวางแนวทางการนิเทศ
กากับและติดตาม และกาหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในระดับเขตพื้นที่ พร้อมกับแจ้งให้ทุกโรงเรียนรับทราบ
2. นิเทศ กากับและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น พร้อมตรวจสอบเอกสาร
ประจาชั้น เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. นิเทศ ติดตามและตรวจสอบแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็น
ฐาน ด้วยกระบวนการ PLC ของโรงเรียน
4. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
5. สร้างขวัญและกาลังใจให้กับโรงเรียน โดยเน้นที่ผลอัตราความก้าวหน้ามากกว่าการจัดอันดับ
การประเมินผล
1. แหล่งข้อมูล
1) แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2) ทะเบียนการรับนักเรียน
3) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และบันทึกหลังสอน
4) เอกสารประจาชั้น เช่น ปพ.5 ระเบียนสะสม แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียน
เป็นต้น
5) ผลการทดสอบ NT, RTและ O-NET
6) แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน ด้วย
กระบวนการ PLC
7) แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
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2. วิธีการ
1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น ผลการประเมิน RT, NT และ O-NET
2) ตรวจสอบเอกสารแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนโดยใช้ผ ลการ
ประเมินเป็นฐาน
3) สัมภาษณ์ ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

จุดเน้นที่ 2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง
กาหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของครูที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีทักษะการคิดขั้นสูง
แนวทางการปฏิบัติ
ระดับสถานศึกษา
1. มีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิ ด
2. จัดสภาพแวดล้อม สภาพบรรยากาศในชั้นเรียน บอร์ดแสดงผลงานนักเรียน
มุมส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียน
3. ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ที่สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดให้กับ
นักเรียน
4. ครูมีร่องรอยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ให้กับนักเรียน เช่น
การทาโครงงาน ฯลฯ
5. มีผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิ ด
เช่น โครงงาน งานประดิษฐ์ และงานอื่น ๆ เป็นต้น
6. นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
7. มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่หลากหลาย เน้นทักษะกระบวนการคิด
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินชิ้นงาน/โครงงาน ฯลฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึก ษา
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การทา PLC, KM การจัดประกวดโครงงาน
ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
แนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น สพป. นครนายก

5
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน
4. จัดทาเครื่องมือประเมินทักษะการคิด
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้ กับนักเรียน
การประเมินผล
1. แหล่งข้อมูล
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
2) แผนงานโครงการ/กิจกรรม
3) แบบนิเทศภายในของโรงเรียนติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ทักษะการคิด
4) ผลงานนักเรียน/ชิ้นงาน/โครงงาน
6) รายงานโครงการ/กิจกรรม
2. วิธีการ
1) ประเมินผลงาน /ชิ้นงาน
2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดของนั กเรียน (ภาคผนวก)
3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

จุดเน้นที่ 3 ว่องไวเขียนอ่าน
กาหนดตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก
เขียนได้
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่อง
เขียนคล่อง
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 อ่านรู้เรื่อง
เขียนสื่อความได้
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 มีสมรรถนะ
ด้านการอ่านตามแนว PISA
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เหมาะสมตามช่วงวัย
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แนวทางการปฏิบัติ
ระดับสถานศึกษา
1. โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2. โรงเรียนคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 –3 โดยใช้
แบบทดสอบของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แล้วรายงานผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ (e-MES)
ภายในเวลาที่กาหนด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. จัดครูที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอนด้านภาษาไทย และด้านภาษาอังกฤษให้
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับโรงเรียนอย่าง
สม่าเสมอ เช่น
- กิจกรรมเขียนตามคาบอก
- กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ
- กิจกรรมเขียนเรียงความ
- กิจกรรมการอ่านจับใจความสาคัญ
- กิจกรรมแต่งกลอน คาขวัญ เป็นต้น
5. จัดทาฐานข้อมูลการประเมินผลการอ่าน การเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลและสอนซ่อม
เสริมนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่องตามแนวทางการประเมิน PISA
7. จัดห้องสมุดและมุมหนังสือในห้องเรียนให้ มีบรรยากาศที่ เอื้อต่ อการอ่าน ศึกษาค้นคว้าของ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
8. จัดหาหนังสือ สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในห้ องเรียนให้ เพีย งพอและ
มีคุณภาพ
9. บูรณาการการอ่านกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายอย่างสม่าเสมอ
11. กาหนดให้นักเรียนอ่านหนังสืออื่นที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน เฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า
30 นาที ดังนี้
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านไม่น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี
12. จัดกิจกรรมให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป มี บันทึกการอ่านทุกคน
13. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอ่านของนักเรียน
14. จัดกิจกรรม English Camp ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
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15. จัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียนสนทนากับเจ้าของภาษา โดยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
หรือมีเจ้าของด้านภาษาอังกฤษ ตามความเหมาะสม
16. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
- เล่านิทานภาษาอังกฤษ
- แสดงละครภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคา หรือ English Today
- ทาโครงงานภาษาอังกฤษ
- จัดชุมนุมดูหนังฟังเพลง ( ภาษาอังกฤษ )
ระดับเขตพื้นที่การศึก ษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. กาหนดมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2. สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการอ่านการเขียน
3. ศึกษานิเทศก์ประจาศูนย์ฯ นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย
4. สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. จัดตั้งชุมชุมภาษาอังกฤษ
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนา อบรม
4. สนับสนุนด้านบุคลากรชาวต่างชาติ/ครูมืออาชีพ
การประเมินผล
1. แหล่งข้อมูล
1) ข้อมูลด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) แผนพัฒนาคุณภาพภาษาไทยของโรงเรียน
3) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย และครูภาษาอังกฤษ
4) แผนงานโครงการ/กิจกรรม/พัฒนาของโรงเรียน
5) แบบนิเทศภายในของโรงเรียนติดตามผลการอ่านการเขียนของนักเรียน
6) ผลงานนักเรียน
7) รายงานโครงการ/กิจกรรม
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2. วิธีการ
1) ทดสอบการอ่าน การเขียน
2) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย

จุดเน้นที่ 4 สื่อสารเทคโนโลยี
กาหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ให้กับ
นักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เหมาะสม
ตามช่วงวัย
แนวทางการปฏิบัติ
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู และนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสอนและ
การเรียนรู้
3. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ประกอบการจัดการเรียน
การสอน อย่างสร้างสรรค์ และเข้าถึงง่ายต่อนักเรียน
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู และนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหา
ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ระดับเขตพื้นที่การศึก ษา
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู และนักเรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การทางาน และการเรียนรู้ตามบทบาทของตนเอง
2. ส่งเสริมให้ครูได้ผลิต และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการจัดการเรียน
การสอน
3. นิเทศ กากับ และติดตาม การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การประเมินผล
1. แหล่งข้อมูล
1) เอกสาร หลักฐานแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
2) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
3) เอกสารบันทึกการใช้ บริการ สื่อเทคโนโลยี
4) จานวน คุณภาพของอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี
5) แบบติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) พฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียน
2. วิธีการ
1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับสื่อเทคโนโลยี
2) ตรวจสอบเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
3) ประเมินสภาพจริง สารวจสื่ออุปกรณ์ สภาพการใช้งาน
4) สัมภาษณ์ ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
5) สังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีของนั กเรียน

จุดเน้นที่ 5 จัดการดีสิ่งแวดล้อม
กาหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีปลอดภัย
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบัติ
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอนและบุ คลากร
ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านยาเสพติด
2) ด้านอุบัติเหตุ
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3) ด้านการละเมิดทางเพศ
4) ด้านการใช้ความรุนแรง
1.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นห้องเรียนคุณภาพ
แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน โดยเน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน (ห้องเรียน)
2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก (อาคารสถานที่)
3) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (ครู/นักเรียน)
4) ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.3 ด้านการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม/เข้าร่วมโครงการที่เน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
3. จัดทาโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับจุดเน้น
4. ดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
5. ประเมินผลดาเนินงาน และสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
ระดับเขตพื้นที่การศึก ษา
1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับ เคลื่อนตามจุดเน้นสานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563
2. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภาคีเ ครือข่าย
3. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนที่มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้าน
การจัดการดีสิ่งแวดล้อมและสามารถเป็นแบบอย่างได้
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project based learning : PBL) ที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
6. คัดเลือก Best Practices จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. สรุป รายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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การประเมินผล
1. แหล่งข้อมูล
1) แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับ
- ความปลอดภัยในสถานศึกษาได้แก่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ การละเมิด
ทางเพศการใช้ความรุนแรง
- การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
3) บริเวณอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
2. วิธีการ
1) ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
2) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติ
- หลักฐานการประเมินนักเรียนด้านจิตสานึกในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
3) ประเมินตามสภาพจริง
4) สังเกต สัมภาษณ์
3. เครื่องมือ
1) แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
2) แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
3) แบบตรวจสอบรายการ
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จุดเน้นที่ 6 น้อมนาศาสตร์พระราชา
กาหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมน้อมนาศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมตามช่ว งวัย
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต
คาอธิบาย
ศาสตร์พระราชา หมายถึง องค์ความรู้ที่รวบรวมจากแนวพระราชดาริ และมวลประสบการณ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้จากการทรงงานหรือทรงปฏิบัติจนเห็นผลตลอดระยะเวลา
ที่ทรงครองราชย์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงนามาเผยแพร่สู่ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการทางานและ
การดารงชีวิต ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
1) วิธีการแห่งศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
2) ปรัชญาแห่งศาสตร์พระราชา คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) บทประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชาคือ โครงการในพระราชดาริกว่า 4,000 โครงการ จึงหมายถึง
การประยุกต์ใช้ ความรู้หรือศาสตร์ต่างๆ จนเกิดเป็นวิธีการ กระบวนการ โครงการ กิจกรรม หรือผลลัพธ์
หลากหลายรูปแบบ
4) ผลลัพธ์ของศาสตร์พระราชา คือ แผ่นดินธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อันเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทักษะอาชีพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
การดารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการทางานในชีวิตประจาวันการ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่ พอเพียง ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เน้นการ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถความถนัด และ
ความสนใจของตนเอง
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การอาชีพ เป็ นสาระเกี่ ยวกั บทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ ออาชี พ เห็น ความสาคัญ ของคุ ณธรรม
จริย ธรรมและเจตคติ ที่ดีต่ ออาชีพ ใช้เ ทคโนโลยีได้ เหมาะสม เห็ นคุ ณค่า ของอาชี พสุ จริต และเห็น แนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
กาหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการ
ทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก
ในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การ
ดารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เข้าใจวิ ธีการท างานเพื่ อช่วยเหลือตนเอง ครอบครั ว และส่ วนรวม ใช้วัส ดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมื อถูกต้อ งตรงกับ ลักษณะงาน มี ทักษะกระบวนการทางาน มี ลักษณะนิสัยการทางานที่กระตือรือร้ น
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ ม
เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าใจการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการ
ทางานร่วมกัน ทางานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทางานที่ขยัน อดทน
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสานึกในการใช้น้า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่ารู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชี พ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าใจกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน มีทักษะ
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทางาน ที่
เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
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เข้าใจแนวทางการเลือ กอาชีพ การมีเจตคติที่ ดีและเห็ นความสาคั ญของการประกอบ
อาชี พ วิธี การหางานท า คุณสมบัติ ที่จ าเป็น สาหรั บการมี งานท า วิเคราะห์ แนวทางเข้า สู่อ าชี พ มี ทัก ษะ
พื้น ฐาน ที่ จาเป็น สาหรั บการประกอบอาชี พ และประสบการณ์ ต่ออาชี พที่ สนใจ และประเมิน ทางเลือ ก
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง การใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ทางานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่ งผลกระทบต่อ ตนเอง
และผู้อื่น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดคุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน ไว้ 5 ด้าน ซึ่งด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะที่ 4 ได้กาหนด
รายการประเมินไว้ 5 ประการ ได้แก่
1. เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย
2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
3. นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
4. จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม
5. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
แนวทางการปฏิบัติ
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีการประชุม วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น น้อมนาศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติ
2. ครูมีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น น้อมนาศาสตร์พระราชา ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
3. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้น้อมนาศาสตร์
พระราชา ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
4. จัดเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการเรี ยนรู้ และการจัดกิจกรรมโครงการ
5. นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อมนาศาสตร์พระราชา ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของโรงเรียน
4. สรุปรายงานผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การประเมินผล
1. แหล่งข้อมูล
1) แผนการจัดการเรียนรู้/บูรณาการ/การจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
2) หลักสูตรของสถานศึกษา
3) หลักฐานการประเมินทักษะอาชีพและทัก ษะชีวิตของนักเรียน
4) ผลผลิต/ผลงานนักเรียนด้านการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
5) รายงานโครงการ/กิจกรรม/บันทึกการนิเทศภายใน
2. วิธีการ
1) ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐาน
2) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
3) สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้เกี่ยวข้อง
3) ประเมินนักเรียนด้านทักษะชีวิต
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