คำนำ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยมี วิสั ย ทัศ น์ ใ ห้ ค นไทยได้เ รี ย นรู ้ ตลอดชี วิ ต อย่า งมี คุ ณ ภาพ ภายใน
ปี ๒๕๖๑ จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๖๑) ประสบความส าเร็ จ บรรลุ ต ามเป้ าหมายดั ง กล่ า ว
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดจุดเน้นและแนว
ทางการพัฒนา คุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาทุกโรง นาจุดเน้นการ
พัฒ นาผู้เ รี ย นไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ นระดับ สถานศึ ก ษาและระดับ ห้ อ งเรี ยน อัน จะช่ ว ยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จดั ทาเอกสารแนวทางการนาจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อให้ครู ผสู ้ อนใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตร การเรี ยนการ
สอน และการวัดผลประเมินผล ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน และ
บรรลุตามเป้ าหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อนึ่ง เอกสาร
ฉบับนี้ เป็ นเอกสารที่ใช้สาหรับโครงการประชุ มการประกาศ “จุดเน้นคุณภาพผูเ้ รี ยน จุดเปลี่ยนการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย” หากท่านมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข โปรดส่ งข้อเสนอแนะให้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th เพื่อจะได้นามา
พิจารณาปรับปรุ งเอกสารนี้ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเหมาะสมในการนาไปสู่ การปฏิบตั ิต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทาง
การน าจุ ด เน้น การพัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เ รี ย นสู่ ก ารปฏิ บ ัติ เ ล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ สถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย ขอขอบคุ ณคณะทางานและทุกท่านที่ มีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานครั้งนี้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตุลาคม ๒๕๕๓

สารบัญ
หน้ า
คานา
สารบัญ
ตอนที่ ๑ บทนา
- ความเป็ นมาและความสาคัญ
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
สาระสาคัญของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
คาอธิบายจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ตอนที่ ๒ การนาจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ การปฏิบัติ
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
การดาเนินงานของโรงเรี ยนหลังประกาศจุดเน้นและภาพความสาเร็ จ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
* แนวทางการปฏิบตั ิระดับสถานศึกษา
* แนวทางการปฏิบตั ิระดับห้องเรี ยน
* แนวทางการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
แนวทางการจัดตารางเรี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
ตอนที่ ๓ แนวทางการวัดและประเมินผลตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การประเมินผลระดับชั้นเรี ยน
กาประเมินผลตามสภาพจริ ง
การประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
* ด้านความสามารถและทักษะ
* ด้านคุณลักษณะ
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทา

๑
๑
๓
๔
๙
๒๑
๒๑
๒๒
๒๕
๓๑
๓๑
๓๕
๓๙
๗๖
๗๘
๘๒
๘๕
๘๕
๘๕
๘๗
๘๗
๑๑๕
๑๓๑
๑๓๓

๑

ตอนที่ ๑ บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญ
ตามที่ กระทรวงศึ กษาธิ การได้กาหนดนโยบายการปฏิ รูป การศึ กษาในทศวรรษที่ สอง
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอดชี วิตอย่างมี คุณภาพ ภายในปี
๒๕๖๑ จะต้องมี การปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบใน ๓ ประเด็นหลักคือ การพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรี ยนรู ้ ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ที่มี
คุณภาพอย่างทัว่ ถึง ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้
ได้กาหนดกรอบแนวทางในการปฏิ รูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบไว้ ๔ ประการ คือ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครู ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ
แหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่
ปี ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ใช้ในโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป โดยมุ่งหวัง
ให้ผเู้ รี ยนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสู ตร และพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมไปพร้อมกับเป้ าหมายของอาเซี ยน (ASEAN) ภายใน ปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จากการติดตามผลการ
ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรี ยนต้นแบบเป็ นเวลา
๑ ปี การศึกษา พบว่าการพัฒนาผูเ้ รี ยนยังไม่สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสู ตร โดยเฉพาะการพัฒนา
ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ทั้งในมิติของวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และแหล่งเรี ยนรู ้ซ่ ึ ง
ควรให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองสู่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และมีความเหมาะสมกับศักยภาพที่
แท้จริ งของตน
ปี ๒๕๕๓ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู้ รักที่จะเรี ยนรู้ในรู ปแบบที่หลากหลาย มีความสนุ กกับการเรี ยนรู้ และมีโอกาสได้
เรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนอย่างสร้างสรรค์ ประกอบสภาพปั ญหาของประเทศด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
O-net NT TIMSS PISA ต่าในวิชาหลัก ได้แก่ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์
ปั ญหาด้านวิกฤตทางสังคมเกี่ ยวกับความแตกแยก ความรุ นแรง และปั ญหาทุจริ ต ดังนั้น สานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิช าการและมาตรฐานการศึ กษา จึ งได้นานโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและสภาพปั ญหาของการใช้
หลัก สู ต รฯ ที่ ผ่ า นมาเป็ นแนวทางในการขับ เคลื่ อ นหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยกาหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
และแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้นาไปปฏิ บตั ิ ใน
แนวทางเดียวกัน

๒

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้ านการศึกษาและ หลักสู ตร สู่ จุดเน้ นการพัฒนาผู้เรี ยน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมาย ภายในปี ๒๕๖๑ มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
ประเด็นหลักของเป้ าหมายปฏิรูปการศึกษา
๑. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรี ยนรู ้ของคนไทย
๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
๓. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการบริ หารและการจัดการศึกษา
กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่ างเป็ นระบบ
๑. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
๒. พัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่
๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ใหม่
๔. พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 เป้ าหมายหลักสูตร/คุณภาพผูเ้ รี ยน
 การจัดการเรี ยนรู ้
 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

นโยบายด้ านการศึกษาของรัฐบาล
มุ่งเน้ นให้ ผ้เู รียน
 มีความสามารถในการเรี ยนรู ้
 รักที่จะเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่
หลากหลาย
 สนุกกับการเรี ยนรู ้
 มีโอกาสได้เรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
อย่างสร้างสรรค์

จุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน
 ด้ านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน
โรงเรี ยนจะต้องประกันได้วา่ ผูเ้ รี ยนทุกคนมี ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
แนวทางการพัฒนาผู้เรียน
 ด้ านการจัดการเรียนรู้
๑. โรงเรี ยนต้องจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เป็ นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดัน ส่งเสริ ม ให้ครู ผสู ้ อนออกแบบ
และจัดการเรี ยนรู ้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๒. การจัดการเรี ยนรู ้พึงจัดให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวติ เน้นการปฏิบตั ิจริ งทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓๐
ของเวลาเรี ยน
๓. ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสนุกกับการเรี ยน และ
เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจ
๔. แสวงหาความร่ วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
๕. ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูน้ าทางวิชาการ ตลอดจนกากับ ดูแล นิเทศการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ และนาผลการนิเทศมาปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนการ
สอนของครู
 ด้ านการวัดและประเมินผล
ครู ทุกคนวัดผลและประเมินผลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลตามจุดเน้น
ด้วยวิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริ ง ใช้ผล
การประเมินพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม

๓

จุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน
การขับเคลื่ อนหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ๒๕๕๑ และการปฏิ รู ปการศึ กษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ให้ประสบผลสาเร็ จตามจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยให้
ทุกภาคส่ วนร่ วมกันดาเนินการ กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนี้
ทักษะ ความสามารถ

คุณลักษณะ
จุดเน้ นตามช่ วงวัย

ม. ๔–๖

ม. ๑-๓

ป. ๔–๖

ป. ๑–๓

แสวงหาความรู้ เพือ่ แก้ ปัญหา
ใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรี ยนรู้
ใช้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
มีทกั ษะการคิดขั้นสู ง ทักษะชี วติ
ทักษะการสื่ อสารอยางสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
ใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรี ยนรู้ มีทกั ษะการคิดขั้นสู ง
ทักษะชีวติ ทักษะการสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
มีทกั ษะการคิดขั้นพืน้ ฐาน ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น
มีทกั ษะการคิดขั้นพืน้ ฐาน ทักษะชีวติ
ทักษะการสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย









มุ่งมั่นใน
การศึกษา
และการ
ทางาน
อยู่อย่ าง
พอเพียง

คุณลักษณะตามหลักสู ตร


รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์



ซื่อสั ตย์ สุตริต



มีวนิ ัย



ใฝ่ เรียนรู้



อยู่อย่ างพอเพียง



มุ่งมั่นในการ
ทางาน



รักความเป็ นไทย



มีจิตสาธารณะ

ใฝ่ เรียนรู้

ใฝ่ ดี

๔

สาระสาคัญของจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน
จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน คือ คุณภาพในตัวผูเ้ รี ยนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถ
และทัก ษะ ตลอดจนคุ ณลัก ษณะที่ จะช่ วยเสริ ม สร้ า งให้ผูเ้ รี ย นมี คุ ณภาพบรรลุ ตามเป้ าหมายของ
หลักสู ตร ซึ่ งกาหนดไว้ ดังนี้
๑. ด้ านความสามารถ และทักษะ
ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓ เป็ นช่วงชั้นที่จาเป็ นต้องปูพ้ืนฐานความสามารถ และทักษะ
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น มีทกั ษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชี วิต และทักษะการสื่ อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔- ๖ พัฒ นาความสามารถให้ สู ง ขึ้ น จนสามารถอ่ า นคล่ อ ง
เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทกั ษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวติ และทักษะการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
ตามช่วงวัย
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑–๓ มุ่งพัฒนาต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ ทักษะการคิดขั้นสู ง ทักษะชี วิต ทักษะ
การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖ มุ่งพัฒนาต่อเนื่ อง พัฒนาด้านความสามารถในการแสวงหา
ความรู ้เพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ เน้นเพิ่มเติมความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่ อสารได้ทกั ษะการคิดขั้นสู ง ทักษะ
ชีวติ ทักษะการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
๒. ด้ านคุณลักษณะ
ด้านคุณลักษณะ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนทุกระดับชั้นมีความเป็ นพลเมือง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่กาหนดไว้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมี
คุ ณลักษณะนิ สั ยที่ ต้องเน้นเป็ นการเฉพาะในแต่ ละช่ วงวัย และพัฒนาต่ อเนื่ องในทุ กช่ วงชั้น ดังนี้
ชั้น ป. ๑ – ๓ เน้นความใฝ่ ดี ชั้น ป. ๔ – ๖ ใฝ่ เรี ยนรู้ ชั้น ม. ๑ – ๓ อยู่อย่างพอเพียง และ ชั้น ม. ๔ – ๖
มีความมุ่งมัน่ ในการศึกษา และการทางาน โดยสอดแทรกในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทั้งในห้องเรี ยน
และนอกห้องเรี ยน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ความหมายของจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน
เพื่ อให้ การน าจุ ดเน้นการพัฒนาผู้เรี ยนไปสู่ การปฏิ บ ัติ มี ความชัดเจนตรงกัน จึ งก าหนด
ความหมาย ไว้ดงั นี้

๕

ด้ านความสามารถ และทักษะ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓
๑. อ่ านออก หมายถึง ความสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของคา ประโยค ข้อความ
สั้นๆ เรื่ องราวในสื่ อต่างๆ หรื อในหนังสื อได้ตามระดับชั้นของผูเ้ รี ยน
๒. เขียนได้ หมายถึง ความสามารถเขียนคา ประโยค ข้อความสั้นๆ เรื่ องราวได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามระดับชั้นของผูเ้ รี ยน
๓. คิดเลขเป็ น หมายถึง มีวธิ ีการคิดได้หลายรู ปแบบ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๔. ทักษะการคิ ดขั้ นพื้นฐาน หมายถึ ง ความสามารถในการแสดงออกถึ งพฤติ กรรม
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ซึ่ งแบ่งได้เป็ น ๒ กลุ่มย่อย คือ
กลุ่มที่ ๑ ทักษะการสื่ อสาร ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการ
พูด ทักษะการเขียน
กลุ่มที่ ๒ ทักษะการคิดที่เป็ นแกน เช่ น ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะ
การรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการเปรี ยบทียบ
๕. ทักษะชีวติ หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการรู้จกั ตนเอง มองตนเอง และ
ผูอ้ นื่ ในแง่บวก และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
๖. ทักษะการสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับและ
ส่ งสาร อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้คาสุ ภาพ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖
๑. อ่ านคล่ อง หมายถึ ง ความสามารถอ่านออกเสี ยงชัดเจน ถู กต้อง ตามหลักเกณฑ์
การอ่านในระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้ รี ยน และสามารถจับใจความของเรื่ องที่อ่านได้
๒. เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถเขียนคา ปรโยค ข้อความ เรื่ องราว ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษาได้รวดเร็ วในระยะเวลาที่เหมาะสมตามระดับชั้นของผูเ้ รี ยน
๓. คิดเลขคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคาตอบได้รวดเร็ ว และถูกต้อง
๔. ทักษะการคิดขั้นพืน้ ฐาน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
กลุ่ มที่ ๑ ทักษะการสื่ อสาร ประกอบด้วย ทักษะการฟั ง ทักษะการอ่าน ทักษะ
การพูด ทักษะการเขียน
กลุ่มที่ ๒ ทักษะการคิดที่เป็ นแกน เช่ น ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ ทักษะการสรุ ปอ้างอิง ทักษะการนาความรู้ไปใช้
๕. ทักษะชีวติ หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการปรับตัว รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ภาคภูมิใจ เชื่อมัน่ ในตนเองและผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น

๖

๖. ทักษะการสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ
และส่ งสาร อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓
๑. การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง หมายถึง การใช้วธิ ีการ กระบวนการศึกษาค้นคว้า
และน าความรู้ ที่ ได้มาวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ด้วยตนเอง เพื่ อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งใน
ด้านการศึกษาต่อ และการดารงชีวติ
๒. การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการนาแนวคิด หลักการ
เทคนิ คความรู้ วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้และประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของงาน
๓. ทักษะการคิดขั้นสู ง หมายถึง ทักษะการคิดซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่ อความหมาย
และทักษะการคิดที่เป็ นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละขั้นตอน ทักษะการคิดขั้นสู งจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมี
การพัฒนาทักษะการคิ ดขั้นพื้นฐานจนเกิ ดความชานาญ ทักษะการคิดขั้นสู ง ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ
ที่สาคัญ เช่ น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุ ปลงความเห็ น ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
๔. ทักษะชีวติ หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการกาหนดเป้ าหมาย วางแผน
ชีวติ มีจิตอาสา ป้ องกันและหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์คบั ขัน และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นบนพื้นฐานความ
เป็ นประชาธิปไตย
๕. การสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ และ
ส่ งสาร อันได้แก่ การพูด การฟั ง การอ่าน และการเขี ยน วิเคราะห์ วิจารณ์ ได้อย่า งมี เหตุ ผล เป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖
๑. แสวงหาความรู้ ด้ วยตนเองเพื่ อ การแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง การใช้ วิ ธี ก าร
กระบวนการแสวงหาความรู้ และนามาวิเคราะห์ และสัง เคราะห์ เพื่ อนาไปใช้ใ นการแก้ปั ญหา
ทั้งในด้านการศึกษาต่อ และการดารงชีวติ
๒. การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการนาแนวความคิด
หลัก การ เทคนิ ค ความรู้ วิธี ก าร กระบวนการทางเทคโนโลยี ใ ช้เป็ นเครื่ อมื อในการเรี ย นรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในการทางาน
๓. ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หมายถึง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการรับสาร และส่ งสารได้ตรงความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง ชัดเจน

๗

๔. ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง หมายถึ ง ทัก ษะการคิ ด ซึ่ งต้อ งอาศัย ทัก ษะการสื่ อ
ความหมาย และทัก ษะการคิ ดที่ เป็ นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละขั้นตอน ทักษะการคิ ดขั้นสู งจะ
พัฒนาได้ก็ ต่อเมื่ อมี การพัฒนาทักษะการคิ ดขั้นพื้นฐาน จนเกิ ดความชานาญ ทัก ษะการคิ ดขั้นสู ง
ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ที่สาคัญ เช่น ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๕. ทักษะชีวติ หมายถึง เน้นการให้มีความสามารถในการปรับเป้ าหมาย แผนและ
ทิศทางการดาเนิ นชี วิตสู่ ความสาเร็ จ วางตัวและกาหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมิน และ
สร้างข้อสรุ ปบทเรี ยนชีวติ ของตนเอง
๖. การสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ และ
ส่ งสาร อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน แสดงความคิดใหม่จากเรื่ องที่ฟัง ดู และอ่านที่เป็ น
ประโยชน์ต่ส่วนรวม
ด้ านคุณลักษณะ
จุดเน้นด้านคุ ณลัก ษณะสาหรั บ ผูเ้ รี ย นทุ ก ระดับชั้น เป็ นคุ ณลัก ษณะที่ พึงประสงค์ซ่ ึ ง
กาหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ระดับ ป.๑ – ม.๖) ได้แก่
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ หมายถึ ง คุ ณลักษณะที่แสดงออกถึ งการเป็ นพลเมืองดี ของ
ชาติ ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นไทย ศรัทธา ยึดมัน่ ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๒) ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การยึ ด มัน่ ในความถู ก ต้อ ง
ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งกาย วาจา ใจ
๓) มีวินัย หมายถึ ง คุ ณลักษณะที่แสดงออกถึ งการยึดมัน่ ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
๔) ใฝ่ เรี ยนรู ้ หมายถึ ง คุ ณลักษณะที่แสดงออกถึ งความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
๕) อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข
๖) ความมุ่ ง มั่น ในการท างาน หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง ความตั้ง ใจและ
รับผิดชอบในการทาหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
๗) รักความเป็ นไทย หมายถึ ง คุ ณลักษณะที่แสดงออกถึ งความภาคภูมิใจ เห็ นคุ ณค่ า
ร่ วมอนุ รักษ์ สื บทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยใน
การสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๘

๘) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึ งการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมหรื อ
สถานการณ์ ที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ชุ มชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรื อร้ น โดยไม่
หวังผลตอบแทน
จุดเน้ นด้ านคุณลักษณะนิสัยสาหรับผู้เรียนในแต่ ละช่ วงวัย
ระดับชั้ น ป. ๑ - ๓ ได้แก่ ใฝ่ ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเ หตุผล รู้จกั
แยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด
ระดับชั้ น ป. ๔ - ๖ ได้แก่ ใฝ่ เรี ยนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงนิสัย รักการอ่าน
และแสวงหาความรู ้เพิม่ เติม
ระดั บ ชั้ น ม.๑ - ม.๓ ได้แ ก่ อยู่ อ ย่า งพอเพี ย ง หมายถึ ง คุ ณ ลัก าณะที่ แ สดงออกถึ ง
การดาเนินชีวติ ด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟื อย ไม่เน้นวัตถุนิยม
ระดั บชั้ น ม.๔ - ม.๖ ได้แก่ มุ่ งมัน่ ในการศึ ก ษาและการท างาน หมายถึ ง คุ ณลัก ษณะ
ที่ แสดงออกถึ ง ความตั้ง ใจและรั บผิดชอบในการศึ กษาและการทาหน้า ที่ ก ารงาน ด้วยความเพี ย ร
พยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็ จ

๙

จากจุ ดเน้นการพัมนาผูเ้ รี ย น เพื่อให้เห็ นความเชื่ อมโยงของจุ ดเน้นในแต่ ละช่ วงวัย ที่ ตอ้ ง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เหมาะสมกับการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนสาหรับนาไปจัดการเรี ยนรู้ได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งกาหนดความสามารถ และทักษะของผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นในแต่ละระดับชั้น
ไว้ดงั นี้

อ่านออก ป.๑ – ๓
อ่านคล่อง ป.๔ – ๖
ป.๖

ป.๕

อ่านคล่อง

ป.๔

อ่านออก

ป.๓

ป.๒
ป.๑

อ่า นข้อความ เรื่ อง บทร้ อยกรองที่ มีค วามยากง่ า ยใกล้เคี ยงกับ
หนัง สื อ เรี ย นอย่ า งคล่ อ งแคล่ ว สรุ ป ใจความส าคัญ แยกแยะ
ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น และมีมารยาทในการอ่าน
อ่ า นข้ อ ความ เรื่ อง บทร้ อ ยกรอง ที่ มี ค วามยากง่ า ยใกล้ เ คี ย งกั บ
หนังสื อเรี ยนอย่างคล่องแคล่ว สรุ ปใจความสาคัญ ข้อคิดเรื่ องที่อ่านและ
มีมารยาทในการอ่าน

อ่ า นข้อ ความ เรื่ อ ง บทร้ อ ยกรองที่ มี ค วามยากง่ า ยใกล้เ คี ย งกับ หนัง สื อ เรี ย น
อย่างคล่องแคล่ว สรุ ปใจความสาคัญ และมีมารยาทในการอ่าน
อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคาพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึ กษาปี ที่ ๒
ได้ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ค า และอ่ า นข้อ ความ เรื่ อ ง บทร้ อ ยกรองที่ มี ค วามยากง่ า ย
ใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน ด้วยความเข้าใจและมีมารยาทในการอ่าน

อ่ า นค าพื้ น ฐานและเข้า ใจความหมายของค าพื้ น ฐานเพิ่ ม จากชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑
ได้ไ ม่น้อยกว่า ๘๐๐ คา และอ่า นข้อความ เรื่ องที่ มี ความยากง่ ายใกล้เคี ยงกับหนังสื อเรี ย น
และมีมารยาทในการอ่าน

อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคาพื้นฐานได้ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐๐ คา

๑๐

เขียนได้ ป.๑ – ๓
เขียนคล่อง ป.๔ – ๖
ป.๖
ป.๕
เขียนคล่อง
คล่อง

ป.๔

เขียนได้

ป.๓

ป.๒
ป.๑

เขียนเรี ยงความอย่างคล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาท
ในการเขียน

เขียนย่อความอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาทในการเขียน
เขี ย นค าพื้ น ฐานเพิ่ ม จากชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๒ ได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า ๑,๒๐๐ ค า
เขียนเรื่ องจากภาพ และมีมารยาทในการเขียน

เขียนคาพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คา เขียนบรรยาย
ภาพ และมีมารยาทในการเขียน
เขียนคาพื้นฐานได้ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐๐ คา ประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน

๑๑

คิดเลขเป็ น ป.๑ – ๓
คิดเลขคล่อง ป.๔ – ๖
ป.๖

ป.๕

ป.๔

คิดเลขคล่อง

คิดเลขเป็ น

ป.๓

ป.๒
ป.๑

การบวก ลบ คูณ และหาร (จานวนนับ เศษส่ วน ทศนิ ยม
ไม่ เกิ น สามต าแหน่ ง ) และแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ได้ อย่างคล่องแคล่ว
บวกและลบ (จ านวนนับ เศษส่ ว นที่ มี ต ัว ส่ ว นตัว หนึ่ งเป็ น
พหุ คู ณของอี ก ตัวหนึ่ ง ) คู ณ (เศษส่ วน) หาร (เศษส่ วน) และ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว

บวกและลบ (จานวนนับเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน) คูณ (จานวนหนึ่ ง
หลักกับจานวนมากกว่าสี่ หลัก) และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
บวกและลบ (จานวนนับไม่ เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐) คู ณ (จานวนสองหลักกับ
จานวนสองหลัก) หาร (ตัวตั้งไม่เกิ นสี่ หลักตัวหารมี หนึ่ งหลัก) และแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์

บวกและลบ (จานวนนับไม่เกิ น ๑,๐๐๐ และ ๐) คู ณ (จานวนหนึ่ งหลักกับจานวนไม่ เกิ น
สองหลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
บวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐) และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

๑๒

ทักษะการคิด
ม.๔-๖
ม. ๓

ม. ๑
ป. ๖

ทักษะการคิด
ขั้นพืน้ ฐาน

ป. ๕
ป. ๔
ป. ๓

ป. ๒
ป. ๑

ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

ม. ๒
ทักษะการคิด
ขั้นสู ง

ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน
ทักษะการสรุ ปลงความเห็น
ทักษะการสรุ ปอ้างอิง ทักษะการนาความรู้ไปใช้

ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ
ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการให้เหตุผล

ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการเปรี ยบเทียบ ทักษะการจาแนกประเภท

ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม

๑๓

ทักษะชีวติ

ม.๔-๖ กาหนดเป้ าหมายและทิศทาง
การดาเนินชีวติ สู่ความสาเร็ จ วางตัวและกาหนดท่าทีได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ประเมินและสร้างข้อสรุ ปบทเรี ยนชีวติ ของตนเอง
ม.๓ มีทกั ษะในการแสวงหาและใช้ขอ้ มูลให้เป็ น
ประโยชน์กบั ตนเอง รู ้จกั สร้างความสุขให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่น
ม.๒ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นบนพื้นฐานความเป็ น
ประชาธิปไตย และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ม.๑ รู ้ความถนัด ความสามารถ
และบุคลิกภาพของตนเอง
ป.๖ ภาคภูมิใจ เชื่อมัน่ ในตนเองและผูอ้ ื่น
ป.๕ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
ป.๔ เคารพสิ ทธิของตนเองและผูอ้ ื่น
ป.๓ มองตนเองและผูอ้ ื่นในแง่บวก
และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
ป.๒ ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเอง
กับผูอ้ ื่น และรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ป.๑ รู ้จกั ตนเอง

จุดเน้ นการพัฒนาทักษะชี วติ ในระบบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้มีการสร้ างเสริ มทักษะชี วิต
ผูเ้ รี ยนโดยกาหนดให้พฒั นาภูมิคุม้ กันให้กบั เด็กในเรื่ อง การตระหนักรู ้และเห็ นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ้ ื่น การคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น และให้แต่ละชั้นปี จัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวติ โดยเน้นผูเ้ รี ยนให้เกิดพฤติกรรมดังต่อไปนี้

๑๔

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ รู้ จักตนเอง
เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น ปฏิบตั ิตามกฎ ข้อตกลงในการอยูร่ ่ วมกัน
ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ ๒ ยอมรั บความแตกต่ างระหว่ างตนเองกับผู้อื่น และรู้ จักควบคุมอารมณ์ ของ
ตนเอง
แสดงความสามารถของตนเองให้ผอู้ ื่นรับรู้ ชื่ นชมในความสาเร็ จของตนเองและผูอ้ ื่น และ
เลือกเข้าร่ วมกิจกรรมตามความสนใจ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ มองตนเองและผู้อนื่ ในแง่ บวก และจัดการกับอารมณ์ ของตนเองได้
เป็ นผูพ้ ูดและผูฟ้ ั งที่ดี ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ ทาให้ผอู ้ ื่ นผ่อนคลาย สบายใจไม่ก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งหรื อรุ นแรง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ เคารพสิ ทธิของตนเองและผู้อนื่
ร่ วมมื อทางานกับกลุ่ มเพื่ อนฟั ง และรั บรู้ ความรู้ สึ ก ของผูอ้ ื่ น รวมทั้ง ช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นเมื่ อมี
โอกาส
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ รักและเห็นคุณค่ าในตนเองและผู้อนื่
หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่เสี่ ยงต่อความปลอดภัยของตนเอง รู้จกั ปฏิ เสธในสิ่ งที่ควรปฏิ เสธ
โดยไม่เสี ยสัมพันธภาพ หรื อเสี ยน้ าใจ รวมทั้งขอความช่วยเหลือ เมื่ออยูใ่ นภาวะวิกฤต
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคภูมิใจ เชื่ อมั่นในตนเองและผู้อนื่
รู ้เท่าทันและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ รู้ ความถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพของตนเอง
อาสาหรื อสมัครใจช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒ ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น บนพื้น ฐานความเป็ นประชาธิ ป ไตย และมี จิ ต อาสา
ช่ วยเหลือสั งคม
กล้าปฏิเสธหรื อหลี กเลี่ ยงจากการกระทาที่ผิด รวมทั้งยืนยันความต้องการหรื อต่อรองบน
พื้นฐานของความถูกต้อง
ชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ ๓ มี ทักษะในการแสวงหาและใช้ ข้อมู ลให้ เป็ นประโยชน์ กับ ตนเอง รู้ จั กสร้ า ง
ความสุ ขให้ กบั ตนเองและผู้อนื่
บอกความถนัด ความสามารถ ด้า นการศึ ก ษาและอาชี พ ของตนเองได้ รวมทั้ง ก าหนด
เป้ าหมายในชีวติ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๔ - ๖ ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนิ นชี วิต สู่ ค วามส าเร็ จ วางตัว และ
กาหนดท่ าทีได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินและสร้ างข้ อสรุ ปบทเรียนชีวติ ของตนเอง
รั ก และภาคภู มิ ใ จในตนเอง สามารถค้น พบจุ ด เด่ น จุ ดด้อ ยของตนเอง ยอมรั บ ใน ความ
แตกต่างทางความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ื่นอย่างจริ งใจ

๑๕

การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้

ม.๔-๖

ม. ๓

ม. ๒

ม. ๑

ใช้คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ น
สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงาน หรื อ
โครงงานอย่างมีจิตสานึกและวัฒนธรรม
ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
การเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การแก้ปั ญ หา การท างานอย่ า งมี
คุณธรรมจริ ยธรรม

มีทกั ษะการค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม
ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ เอกสารแนะนา
ชิ้นงานและสไลด์นาเสนอข้อมูล อย่างมีจิตสานึ กและความรับผิดชอบ

๑๖

ทักษะการสื่ อสารอย่ างสร้ างสรรค์ ตามช่ วงวัย
ม.๔-๖

ม.๓

ม.๒

ม.๑

ป. ๖

ป. ๕

ป. ๔

ป. ๓
ป. ๒
ป. ๑

ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียนโน้มน้าว
เชิญชวน และแสดงความคิดใหม่จากเรื่ องที่ฟัง ดู และอ่าน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน วิเคราะห์
วิจารณ์จากเรื่ องที่ฟัง ดู และอ่านอย่างมีเหตุผลที่เป็ นประโยชน์
ต่อส่ วนรวม

ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน โต้แย้งจากเรื่ องที่ฟัง
ดู และอ่านได้อย่างสมเหตุสมผลที่ไม่เป็ นโทษต่อตนเองและผูอ้ ื่น

ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน อธิ บาย ชี้แจง จากเรื่ องที่
ฟัง ดู และอ่านได้หลายแง่มุมอย่างสมเหตุสมผล
ดู และอ่านได้หลายแง่มุมอย่างสมเหตุสมผล
ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
จากเรื่ องที่ฟัง ดู อ่านอย่างสมเหตุสมผล

ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน แสดงความรู้สึก ความคิดจากเรื่ องที่ฟัง
ดู อ่านอย่างมีเหตุผล
ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน แสดงความรู้ ความคิด จากเรื่ องที่ฟัง ดู อ่าน
อย่างมีเหตุผล
ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน สื่ อสารจากเรื่ องที่ฟัง ดู อ่านได้ชดั เจน
ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คาสุ ภาพ

ตั้งใจฟัง และพูดสื่ อสารได้ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คาสุ ภาพ
ตั้งใจฟังและพูดสื่ อสารให้เข้าใจโดยใช้คาสุ ภาพ

๑๗

แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓
แสวงหาความรู้ เพือ่ การปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖

ม.๔-๖

แสวงหาความรู้
เพือ่ การแก้ปัญหา
แสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง

ม. ๓

ม. ๒

ม. ๑

ค้นหาสาเหตุของปั ญหา วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน
กาหนดทางเลือก วิธีการ ขั้นตอน ที่นามาใช้ในการ
แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ปรับปรุ งวิธีการเพื่อให้การ
แก้ปัญหาได้ผลดีที่สุด
ตั้งคาถาม สร้างเครื่ องมือ กาหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล
สรุ ปและเขียนรายงาน

ตั้งคาถาม ออกแบบวิธีการหาคาตอบ หาแหล่งวิธีการหาคาตอบจาก
แหล่งการเรี นนรู ้ที่หลากหลาย สรุ ปเขียนรายงาน
ตั้งคาถาม ออกแบบวิธีการหาคาตอบอย่างง่าย ๆ หาแหล่งข้อมูล รวบรวม
คาตอบ สรุ ปเขียนรายงานสั้น ๆ

๑๘

ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ทักษะการฟัง
ม. ๖

บอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับ วิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบข้อมูลจากบทสนทนาที่ฟังผ่านสื่ อต่าง ๆ

ม. ๕

ม. ๔

บอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับข้อมูล และ
สรุ ปความจากบทสนทนาที่ฟังผ่านสื่ อต่าง ๆ

ฟังและปฏิบตั ิตามคาแนะนา วิธีการที่มีหลายขั้นตอน
บอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับข้อมูลจากบทสนทนาที่ฟัง
ผ่านสื่ อต่าง ๆ

***********************************************

ทักษะการพูด

ม. ๖

ม. ๕

ม. ๔

สนทนา แสดงความเห็น โต้แย้ง สิ่ งที่อยู่
ในความสนใจ โดยใช้ประโยคที่มี โครงสร้ าง
ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องและให้ เ หตุ ผ ล
ประกอบอย่างสร้างสรรค์
สนทนา แสดงความเห็ น อภิ ป ราย สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นความ
สนใจ โดยใช้ประโยคที่ มีโครงสร้ างซับซ้อนได้อย่า ง
ต่อเนื่องและให้เหตุผลประกอบ

สนทนา เล่าเรื่ องหรื อเหตุการณ์ ที่ได้จากการฟั ง/อ่าน/ประสบ
ด้วยตนเอง อธิ บายวิธีการที่มีหลายขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง

๑๙

ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ทักษะการอ่าน
ม. ๖

วิเ คราะห์ แ ละสรุ ป ข้อ มู ล จากสื่ อ ภาษาอัง กฤษ
อย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

แยกแยะข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
สื่ อภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

ม. ๕

อ่านออกเสี ยงได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาและสอดคล้อง
กับบทอ่าน ระบุใจความสาคัญ รายละเอียด ลาดับเหตุการณ์ จาก
ประเด็ นข่ า ว และสื่ อ จริ ง ที่ เ ป็ นภาษาอัง กฤษง่ า ย ๆ ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ

ม. ๔

***********************************************

ทักษะการเขียน
ม. ๖

ม. ๕

ม. ๔

เขียนสรุ ปความ เขียนบทวิจารณ์จากบทอ่าน
ที่ตดั ตอนจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อเล็กทรอนิกส์
เขียนจดหมายสมัครงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
(E-mail)โดยใช้ ป ระโยคความเดี ย ว ประโยค
ความผสม และประโยคความซ้อน
เขียนความเรี ยงเกี่ยวกับเรื่ องราวและเหตุการณ์
โดยแสดงข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
เขี ย นจดหมายส่ วนตั ว ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
(E-mail) โดยใช้ประโยคความเดียว ประโยคความผสม
และประโยคความซ้อน

เขียนความเรี ยงบรรยายเรื่ องราวและเหตุการณ์ที่ประทับใจ
เขียนบันทึกประจาวัน ไปรษณี ยบัตร ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) จดหมายส่ ว นตัว โดยใช้ ป ระโยคความเดี ย วและ
ประโยคความผสม

๒๐

ด้ านคุณลักษณะ

ม.๔- ๖

ม.๑-๓

ป.๔-๖

ป.๑-๓

มุ่งมั่นในการศึกษา และการทางาน
ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในการศึ กษาและการ
ทาหน้าที่ การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้
งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
อยู่อย่ างพอเพียง
การดาเนินชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบครอบมีคุณธรรม
มีภูมิคุม้ กันในตัวเองที่ดีและปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุข

ใฝ่ เรียนรู้
ความตั้งใจ เพียรพยามในการเรี ยนแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ใฝ่ ดี
ความมีเหตุผล รู ้จกั แยกแยะถูกและผิด เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง
ทางความคิดของผูอ้ ื่น

๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็ น
พลเมืองดีของชาติธารงไว้ซ่ ึ งความ
เป็ นไทย ศรัทธา ยึดมัน่ ในศาสนา และ
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๒) ซื่อสั ตย์ สุ จริต หมายถึง คุณลักษณะ
ที่แสดงออกถึงการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ ง
ต่อตนเองและผูอ้ ื่นทั้งกาย วาจา ใจ
๓) มีวนิ ัย หมายถึง คุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการยึดมัน่ ในข้อตกลง
กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
๔) ใฝ่ เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่
แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรี ยน แสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
๕) อยู่อย่ างพอเพียง หมายถึง
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนิน
ชี วิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบ
มีคุณธรรม มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี และ
ปรับตัว เพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุข
๖) ความมุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง
คุณลักษณะที่แสดงออกถึง ความตั้งใจ
และรับผิดชอบในการทาหน้าที่การงาน
ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้
งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
๗) รักความเป็ นไทย หมายถึง
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่ วมอนุรักษ์ สื บ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมใช้
ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
๘) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะ
ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมหรื อสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ชุมชน และสังคม
ด้วยความเต็มใจกระตือรื อร้น โดยไม่
หวังผลตอบแทน

๒๑

ตอนที่ ๒ การนาจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ การปฏิบัติ
การนาจุ ดเน้นการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ ของหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการส่ งเสริ ม และจัดการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้
บทบาทหน้ าทีข่ องหน่ วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
๒. ให้นโยบายกับทุกหน่วยงาน
๓. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
๔. ประชาสัมพันธ์ผลักดันอย่างต่อเนื่อง
๕. กากับ ติดตามระยะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑. จัดทาคาอธิบายระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๒. สร้างความรู ้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทาสื่ อฯ กระตุน้ /ผลักดันให้เกิดการปฏิบตั ิระดับห้องเรี ยน
๔. กากับ ติดตามและประเมินผล
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศผูเ้ รี ยนรายบุคคล /รายโรงเรี ยน
๒. จัดทา/ส่ งเสริ มให้มีแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา / โรงเรี ยน
๓. ออกแบบระบบส่ งเสริ ม สนับสนุ น และประกันคุ ณภาพที่จะช่วยให้สถานศึกษาได้ดาเนินการตาม
จุดเน้น
๔. ทาแผนนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลที่คล่องตัวและต่อเนื่อง
สถานศึกษา
๑. จัดทาฐานข้อมูลผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนตามจุดเน้น
๒. ศึกษาบริ บทใน / นอกโรงเรี ยนเพื่อจัดทาแหล่งเรี ยนรู ้ (สถานที่ / บุคคล)
๓. ปรับ / ออกแบบตารางเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๔. ให้ความสาคัญการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๕. จัดทารายงานความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น

๒๒

ตัวชี้วดั ภาพความสาเร็จการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เขตพื้นที่การศึ กษามีบทบาทสาคัญ ทั้งในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น นิ เทศ ติดตาม กากับ ช่ วยเหลื อ
โรงเรี ยนในการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น ให้ประสบความสาเร็ จ โดยมีการดาเนิ นงานอย่างเป็ สน
ระบบ ทบทวนสิ่ งดีที่มีอยู่ นาสู่ การทาแผนพัฒนาผูเ้ รี ยน ที่ใช้ฐานข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลของโรงเรี ยน วิจยั
และพัฒนาการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มเครื อข่ายความ
ร่ วมมือการพัฒนางานร่ วมกันของโรงเรี ยนให้เกิดการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนของทุกโรงเรี ยน จึง
ได้กาหนดตัวชี้ วดั ภาพความสาเร็ จระดับ เขตพื้นที่ การศึ ก ษา เป็ นแผนที่ เดิ นทางในการขับเคลื่ อนจุ ดเน้น
คุณภาพผูเ้ รี ยนในแต่ละปี การศึกษา ดังนี้
ปี การศึกษา ๒๕๕๓
๑. มีขอ้ มูลนักเรี ยนรายบุคคลของทุกโรงเรี ยนในสังกัด
๒. มีแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนของทุกโรงเรี ยนในสังกัด
๓. มีโรงเรี ยนนาร่ องการนาจุดเน้นสู่ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
๔. มีระบบการนิเทศ ติดตาม กากับ สนับสนุน ช่วยเหลือการนาจุดเน้นสู่ การปฏิบตั ิในโรงเรี ยน
๕. มีการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนทุกโรงเรี ยน
๖. มีรายงานผลการดาเนินงานตามจุดเน้น
ปี การศึกษา ๒๕๕๔
๑. มีกระบวนการวิจยั และพัฒนาการดาเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของทุกโรงเรี ยน
ในสังกัด
๒. มีเครื อข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
๓. มีระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือ การนาจุดเน้นสู่ การปฏิบตั ิในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
๔. มีรายงานผลการดาเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของทุกโรงเรี ยนในสังกัด
ปี การศึกษา ๒๕๕๕
๑. มีระบบการตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนในสังกัด
๒. มีการขยายเครื อข่ายเพื่อเผยแพร่ นวัตกรรมการดาเนินงานตามจุดเน้นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
๓. มีระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ การนาจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนสู่ การปฏิบตั ิ
ในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
๔. มีรายงานการวิจยั จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/การมัธยมศึกษา

๒๓

ตัวชี้วดั ภาพความสาเร็จการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับโรงเรียน
โรงเรี ยนเป็ นหน่วยปฏิบตั ิที่สาคัญยิ่ง ในการนาจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน สู่ ความสาเร็ จอย่าง
เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งได้กาหนดแผนที่เดินทางสู่ ความสาเร็ จเป็ น ๕ ระยะ เริ่ มจากระยะแรก เป็ นการค้นวิเคราะห์
ที่โรงเรี ยนจะได้ทบทวนสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้ว สานต่อสิ่ งดี ถักร้อยกับสิ่ งใหม่ อันเป็ นการเริ่ มต้นที่ดี จากนั้นจึงจะมี
การศึกษาข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล จัดทาปผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการออกแบบตารางเรี ยนที่ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน และการเรี ยนที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิแบบบูรณาการ ในระยะที่ ๒ และ ๓ จะเป็ นการ
บ่มเพาะประสบการสานต่อองค์ความรู ้ โดยในระยะนี้ โรงเรี ยนจะมีตวั อย่างการเรี ยนรู ้รวมทั้งผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนผ่านกระบวนการสื บค้น แสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง ครู มีการออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่ ใช้
แหล่ งเรี ย นรู ้ นอกห้องเรี ย นอย่า งเป็ นรู ปธรรมจัดการเรี ย นรู ้ และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ สู่ การพัฒนางานอย่า ง
ต่อเนื่ อง จากนั้น ในระยะที่ ๔ และ ๕ จะเป็ นช่ วงของการ นาวิถีคุณภาพและมี วฒั นธรรมการเรี ยนรู ้ ใหม่
ภายในปี การศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่ งจะมีกระบวนการสร้ างนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ และการบริ หารจัดการ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และน าสู่ ก ารปรั บ วิ ถี ก ารเรี ย นรู ้ ใ นห้ อ งเรี ย นสู่ ว ฒ
ั นธรรมที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูล้ งมื อ
ปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผ่านการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนอย่างแท้จริ ง จึงได้
กาหนดตัวชี้วดั ภาพความสาเร็ จ ดังนี้
ระยะที่ ๑ เริ่มต้ นค้ นวิเคราะห์ (ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๓)
๑. มีขอ้ มูลผูเ้ รี ยนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้
๒. มีแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นที่ชดั เจน ปฏิบตั ิได้
๓. มีฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนเพียงพอ
๔. มีตารางเรี ยนที่ยดื หยุน่ ตามจุดเน้น
๕. มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน โดยมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ของเวลาเรี ยน
๖. มีเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น
ระยะที่ ๒ บ่ มเพาะประสบการณ์ (ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๔)
๑. ผูเ้ รี ยนได้สารวจ สื บค้น ทาโครงงาน โครงการ จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
๒. ครู ใช้ แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนอย่างคุม้ ค่า
๓. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
๔. ชุมชนเข้าใจ ร่ วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
๕. ครู พฒั นากระบวนการจัดการเรี ยนรู้/สื่ อ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๖. มีการนาผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

๒๔

ระยะที่ ๓ สานต่ อองค์ ความรู้ (ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๔)
๑. มีการนาผลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มาใช้ในการปรับปรุ งกิจกรรมการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. มีผลการวิจยั และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
๓. มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๔. มีการสร้างเครื อข่าย/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระยะที่ ๔ นาสู่ วถิ ีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕)
๑. มีนวัตกรรมการบริ หารเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๒. มีนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ตามจุดเน้น
๓. มีเครื่ องมือวัด/ประเมินผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพ
๔. มีการเผยแพร่ การวิจยั และผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระยะที่ ๕ มีวฒ
ั นธรรมการเรี ยนรู้ ใหม่ (ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕)
๑. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น
๒. มีวฒั นธรรมการเรี ยนรู ้ใหม่
๓. ครู เป็ นครู มืออาชีพ
๔. โรงเรี ยนมีการจัดการความรู้
๕. มีเครื อข่ายร่ วมพัฒนาที่เข้มแข็ง
๖. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ

๒๕

การดาเนินงานของโรงเรียนหลังการประกาศจุดเน้ น และภาพความสาเร็จ


















ระยะที่ ๑ เริ่มต้ น ค้ นวิเคราะห์
ระหว่างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
๑. มีขอ้ มูลผูเ้ รี ยนรายบุคคลครบถ้วน พร้อมใช้
ทบทวน/สารวจข้อมูลผูเ้ รี ยนรายบุคคล ได้แก่
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
- ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป สภาพครอบครัว
- ข้อมูลสุ ขภาพ
- ทักษะ ความสามารถพิเศษ
- ความถนัด/ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อย
- รู ปแบบการเรี ยนรู้
๒. มีแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นที่ชดั เจน
วิเคราะห์สภาพปั ญหาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ปฏิบตั ิได้
จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามระดับความสามารถ/ความถนัด/
ความสนใจ/รู ปแบบการเรี ยนรู้
ทาแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนรายบุคคล หรื อรายกลุ่ม
กาหนดกลยุทธ์/วิธีการพัฒนาผูเ้ รี ยน
วางแผนพัฒนาจัดการเรี ยนรู้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
กาหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม
มีแผนการ กากับ ติดตาม ประเมินผล
๓. มีฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ใน และ
สารวจ รวบรวม เลือกสรรแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
นอกห้องเรี ยนเพียงพอ
ที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการทั้งใน
และนอกโรงเรี ยน
จัดทาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้
๔. มีตารางเรี ยนที่ยดื หยุน่ ตามจุดเน้น
ออกแบบตารางเรี ยนที่ยดื หยุน่ เอื้อต่อการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน
๕. มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ออกแบบการเรี ยนรู ้ที่
สัดส่ วนเวลาเรี ยนโดยประมาณ ๗๐:๓๐
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
โดยใช้ฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้มาประกอบ ให้ครอบคลุม
เนื้อหาและกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้หน่วยการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและ
นอกห้องเรี ยน

๒๖

ระยะที่ ๑ เริ่มต้ น ค้ นวิเคราะห์ (ต่ อ)
ระหว่างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
๖. มีเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
 ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลให้หลากหลาย
เพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น พัฒนาเครื่ องมือวัดและ ครอบคลุมตามจุดเน้น
ประเมินผลให้มีประสิ ทธิภาพ














ระยะที่ ๒ บ่ มเพาะประสบการณ์
ระหว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
๑. ผูเ้ รี ยนได้สารวจ สื บค้น ทาโครงงาน โครงการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
ผูเ้ รี ยนทั้งในและนอกห้องเรี ยน
เสริ มสร้างประสบการณ์ผเู้ รี ยนโดยให้เวลาและโอกาส
ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ
จากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ นอกห้องเรี ยน เพื่อต่อยอด
การเรี ยนรู ้ในลักษณะการสร้างชิ้นงาน โครงงาน
โครงการ ฯลฯ
จัดแสดงผลงานผูเ้ รี ยน
๒. ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
จัดแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการจัด
อย่างคุม้ ค่า
การเรี ยนรู้ของครู ผสู้ อน
ติดต่อ ประสานงาน อานวยความสะดวกในการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้นอกโรงเรี ยน
กากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
๓. บรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและ
จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่ มรื่ น สวยงาม
จัดห้องเรี ยนเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยให้มีแสงสว่างเพียงพอ นอกห้องเรี ยน
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีสื่อ อุปกรณ์
แหล่งเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
จัดกิจกรรมให้ ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
ประสานความร่ วมมือกับ ผูป้ กครอง ชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่น ในการจัดแหล่งเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตามความสนใจ

๒๗












ระยะที่ ๒ บ่ มเพาะประสบการณ์ (ต่ อ)
ระหว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
ประสานความร่ วมมือกับ ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กร ๔. ชุมชนเข้าใจ ร่ วมมือ สนับสนุนกิจกรรม
ท้องถิ่น ในการจัดแหล่งเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ การเรี ยนรู้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตามความสนใจ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ให้ผปู้ กครอง ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทราบ
เชิญผูป้ กครอง ชุมชน องค์การในท้องเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน
๕. ครู พฒั นากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ /สื่ ออย่าง
ส่ งเสริ ม สนับสนุน อานวยความสะดวกให้ครู สร้าง/
มีประสิ ทธิภาพ
ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้เรี ยนรู ้ สื่ อ/นวัตกรรม
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ใช้สื่อ นวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
จัดทาทะเบียน สื่ อ นวัตกรรม
๖. มีการนาผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผลการพัฒนาคุณภาพ
มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ผูเ้ รี ยนระหว่างครู ดว้ ยกันในโรงเรี ยน
เผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
ต่อสาธารณชน
สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้

ระยะที่ ๓ สานต่ อองค์ ความรู้
ระหว่างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
๑. มีการนาผลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มาใช้ใน
 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของครู ภายในโรงเรี ยน/
การปรับปรุ งกิจกรรมการพัฒนาผูเ้ รี ยน
เครื อข่าย
 ครู นาผลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ไปแก้ไข/ปรับปรุ ง/พัฒนา
หน่วยการเรี ยนรู ้/สื่ อ นวัตกรรม
 ครู นา หน่วยการเรี ยนรู ้ สื่ อ นวัตกรรม ที่ปรับปรุ ง/พัฒนา
ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

๒๘
















ระยะที่ ๓ สานต่ อองค์ ความรู้ (ต่ อ)
ระหว่างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
๒. มีผลการวิจยั และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ต่อเนื่อง
ครู รายงานผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนและผลการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ครู นาผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนไป
พัฒนาต่อยอด
๓. มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนา
ครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนต่อผูบ้ ริ หาร
ผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ / เผยแพร่ หน่วยการเรี ยนรู ้ / ๔. มีการสร้างเครื อข่าย/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สื่ อ /นวัตกรรม ระหว่างครู ดว้ ยกันในโรงเรี ยน
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู นาผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน /สื่ อ /
นวัตกรรม ไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยน / หน่วยงาน
ชุมชน
ระยะที่ ๔ นาสู่ วถิ ีคุณภาพ
ระหว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
๑. มีนวัตกรรมการบริ หารเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
มีแผนการบริ หารจัดการงาน/โครงการ /กิจกรรม
ตามจุดเน้น
การพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
มีนวัตกรรมการบริ หาร นิ เทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
มีผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตามจุดเน้น
๒. มีนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ตามจุดเน้น
ครู รายงานผลการใช้/ปรับปรุ ง /พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรี ยนรู้ตามจุดเน้น
รวบรวม/จัดทาทะเบียนนวัตกรรม

๒๙


















ระยะที่ ๔ นาสู่ วถิ ีคุณภาพ (ต่ อ)
ระหว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
๓. มีเครื่ องมือวัด/ประเมินผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู สร้าง/พัฒนาเครื่ องมือวัด
ที่มีคุณภาพ
ประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สารวจ รวบรวม ตรวจสอบและ จัดทาทะเบียน เครื่ องมือ
วัดและประเมินผล
๔. มีการเผยแพร่ การวิจยั และผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ครู ทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
มีผลการปรับปรุ ง พัฒนา งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
นาผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
เผยแพร่ ผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนสู่ เครื อข่าย และ
สาธารณชน
ระยะที่ ๕ มีวฒ
ั นธรรมการเรี ยนรู้ ใหม่
ระหว่างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
๑. ผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข มีทกั ษะ
มีขอ้ มูลผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น
ครบทุกด้าน
มีผลการประเมินความพึงพอใจของ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และชุมชน
จัดเวทีให้ผเู้ รี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชุมชน ได้ร่วมกันสะท้อนแนวคิด
ครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุม ๒. มีวฒั นธรรมการเรี ยนรู ้ใหม่
ทั้งด้านเนื้ อหา กระบวนการ และเจตคติ ทั้งในและนอก
ห้องเรี ยน
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมายด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
ทั้งในและนอกห้องเรี ยน จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ตามความถนัดและความสนใจ
๓. ครู เป็ นครู มืออาชีพ
ครู มีหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ดี มีประสิ ทธิภาพ
ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับความถนัด

๓๐













ระยะที่ ๕ มีวฒ
ั นธรรมการเรี ยนรู้ ใหม่ (ต่ อ)
ระหว่างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
ภาพความสาเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
๓. ครู เป็ นครู มืออาชีพ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ครู จดั การเรี ยนรู ้ได้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนโดยใช้ สื่ อ
นวัตกรรม และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ครู มีผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ครู มีเครื่ องมือ วิธีการ วัดและประเมินผล ที่หลากหลาย
และมีประสิ ทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง
ครู นาผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยนเพื่อให้ครู ได้ ๔. โรงเรี ยนมีการจัดการความรู้
เรี ยนรู ้ร่วมกันและได้องค์ความรู ้ใหม่
ครู มีแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๕. มีเครื อข่ายร่ วมพัฒนาที่เข้มแข็ง
มีเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน
๖. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ
มีขอ้ มูลจากการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
ที่เชื่อถือได้วา่ ผูเ้ รี ยนเป็ นคนเก่ง คนดี
ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของ
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ชุมชน

๓๑

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การดาเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในการขับเคลื่อนหลักสู ตร และการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) สู่ การปกิบตั ิในสถานศึกษานั้น ครู เป็ นบุคลากรสาคัญ
ที่สุดในการดาเนินการในระดับห้องเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผเู้ รี ยนบรรลุ
เป้ าหมายตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ดังแผนภูมิ

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๓๒

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา
ขั้นที่
๑. ทาความ
เข้าใจให้
กระจ่าง

ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง
๑. นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม
จุดเน้น
๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ตามจุดเน้น
๓. บทบาทหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรี ยน
๔. แนวทางการออกแบบหลักสู ตรและตารางการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น

วิธีการ
๑. ประชุมชี้แจง
๒. ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ
ทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน

๒. ตรวจสอบ
ทบทวน
วิเคราะห์
จุดเด่น จุด
พัฒนา

๑. คุณภาพผูเ้ รี ยนในภาพรวมของสถานศึกษาทั้งจุดเด่นและจุดพัฒนา เช่น ผล
การประเมินในระดับชาติ สมศ. เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรี ยน ฯลฯ
๒. ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแยกเป็ นระดับชั้นและรายวิชาระดับสถานศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษา ฯลฯ

๑. ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
๒. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
๔. ประชุมสัมมนา

ผลทีไ่ ด้ รับ
๑. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก เห็นความใน
บทบาทของตนเอง
๒. มีความเข้าใจในการนา จุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนไปสู่ การปฏิบตั ิ
๓. มีความร่ วมมือในระดับองค์กรและชุมชน
๔. ครู มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ
หลักสู ตรและปรับตารางเรี ยนให้เหมาะสม
กับจุดเน้น
๕. มีการปรับพฤติกรรมการเรี ยนการสอน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง
๑. ข้อมูลสารสนเทศ
๒. จุดเด่น จุดพัฒนาด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
สถานศึกษาและครู ผสู้ อน

๓๓

ขั้นที่
๓. กาหนด
เป้ าหมาย การ
พัฒนา คุณภาพ
ผูเ้ รี ยนตาม
จุดเน้น
๔. กาหนดภาระ
งานการพัฒนา
คุณภาพตาม
จุดเน้น

ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง
๑. ตัวชี้วดั ภาพความสาเร็ จของสถานศึกษา ระยะที่ ๑ ภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๓
๒. ตัวชี้วดั ภาพความสาเร็ จของสถานศึกษา ระยะที่ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๔
๓. ตัวชี้วดั ภาพความสาเร็ จของสถานศึกษา ระยะที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๔
๔. ตัวชี้วดั ภาพความสาเร็ จของสถานศึกษา ระยะที่ ๔ ภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๕
๕. ตัวชี้วดั ภาพความสาเร็ จของสถานศึกษา ระยะที่ ๕ ภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๕
๑. ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสู ตรสถานศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ เช่น
วิสัยทัศน์ โครงสร้างเวลาเรี ยน การจัดรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม การจัด ตาราง
เรี ยน ฯลฯ
๒. ออกแบบหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม
จุดเน้น (พิจารณาได้จากตัวอย่าง ๔ ลักษณะ)
๓. ปรับโครงสร้างเวลาเรี ยน และตารางเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสู ตร การ
เรี ยนรู้ที่ออกแบบไว้
๔. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
ทั้งในและนอกห้องเรี ยน
๕. จัดหา จัดทาสื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรี ยนรู้
๖. ออกแบบการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนโดย
เน้นการประเมินสภาพจริ ง

วิธีการ
๑. ประชุม วางแผน
๒.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

ผลทีไ่ ด้ รับ
เป้ าหมายสถานศึกษา และมีแผนการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นในแต่ละระยะ ที่
สอดคล้องกับบริ บท และศักยภาพของ
สถานศึกษา/ผูเ้ รี ยน

๑. ประชุม ทบทวนหลักสู ตร ฯ และ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
๒. ประชุมปฏิบตั ิการปรับ
โครงสร้าง เวลาเรี ยน และจัดทา
แผนการเรี ยนรู้
๓. สารวจ จัดหา พัฒนาสื่ อ และ
แหล่งเรี ยนรู ้

๑. สถานศึกษามีหลักสู ตร การเรี ยนรู้ที่
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๒. ตารางเรี ยนใหม่
๓. ครู ผสู้ อนมีวธิ ีการจัดการเรี ยนรู้ที่
หลากหาลยตามจุดเน้น
๔. สื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
๕. มีเครื่ องมือ วิธีการวัดผลและประเมินผล
ตามจุดเน้น

๓๔

ขั้นที่
๕. ดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนตาม
จุดเน้น

ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง
๑. จัดการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรและ ตารางเรี ยนที่ออกแบบไว้ โดยเน้น การพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๒. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนระหว่างเรี ยน
๓. วัดและประเมินผลคุณภาพผูเ้ รี ยน ตามตัวชี้วดั ของจุดเน้น

๖. ตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นในขั้นที่ ๕
ปรับปรุ ง พัฒนา - การใช้หลักสู ตรการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
- การใช้โครงสร้างเวลาเรี ยนและตารางเรี ยนตามรู ปแบบของหลักสู ตรการ
เรี ยนรู้
- การจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรี ยน
- การวัดและประเมินผลที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๒. นาผลการตรวจสอบปรับปรุ งจุดอ่อน และพัฒนาจุดเด่น
๗. สรุ ป และ
๑. สรุ ปผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นในด้านการดาเนินงาน ผลการ
รายงานผล
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การพัฒนา
๒. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น เมื่อสิ้ นสุ ดตามระยะที่ ๑ - ๕
๓. นาผลจากรายงานไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา

วิธีการ
๑. ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่าง
หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรี ยน
๒. ออกแบบการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับจุดเน้น
๑. ประชุมครู เพื่อประเมินผลการนา
หลักสู ตรไปใช้
๒. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องประเมินตนเอง
๓. ตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู้

ผลทีไ่ ด้ รับ
๑. ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้น
๒. ครู มีรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ที่นาไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนได้ตาม
จุดเน้น

๑. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๒. นาเสนอผลงานคุณภาพผูเ้ รี ยน
ตามจุดเน้น
๓. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน หรื อ
ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่
สาธารณชน
๔. สรุ ป รายงานผลเสนอผูเ้ กี่ยวข้อง

๑. มีผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๒. มีแนวทางและนวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๓. มีหลักฐานและ ร่ องรอยในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๔. มีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จ
๕. ได้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา

๑. หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ได้รับการ
พัฒนา
๒. กระบวนการบริ หารหลักสู ตรมีการ
ขับเคลื่อน
๓. ผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาตามจุดเน้น

๓๕

แนวทางการปฏิบัติระดับห้ องเรียน

๑

ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชา และ
กิจกรรมในความรับผิดชอบ

๒

วิเคราะห์ ผ้เู รียนรายบุคคล

๓

กาหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ ทสี่ อดคล้ องกับจุดเน้ น

โครงสร้ างรายวิชา ตารางเรียน
 หน่ วยการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม และโครงการ
 สื่ อ และแหล่ งการเรียนรู้


จัดทาข้ อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน
 จัดกลุ่มกาพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้ น


รู ปแบบกิจกรรมใน และนอกห้ องเรียน
 หน่ วยการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการ
 แผนการจัดการเรียนรู้


จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางทีอ่ อกแบบ
 วัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน
 วิจยั และนวัตกรรมการเรียนรู้
 นิเทศ ติดตาม และแลกเปลีย่ นเรียนรู้


๔

ดาเนินการจัดการเรียนรู้

๕

นาเสนอผลการพัฒนาการ
เรียนรู้ ตามจุดเน้ น

รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล/กลุ่ม
 รายงานผลการพัฒนาตามจุดเน้ น
 รายงานการพัฒนาวิจยั /นวัตกรรมการเรียนรู้
 รายงานภาพความสารึจ อุปสรรค และปัญหา


๓๖

แนวทางการปฏิบัติระดับห้ องเรียน
ขั้นที่
๑. ตรวจสอบ
ทบทวน
รายวิชาและ
กิจกรรมใน
ความ
รับผิดชอบ

ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง
๑. โครงสร้างรายวิชา โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. ตารางเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้
๓. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และแผนปฏิบตั ิการ
โครงการต่าง ๆ
๔. สื่ อ แหล่งการเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. คุณภาพผูเ้ รี ยนทุกระดับทั้งในภาพรวมและแยก
รายวิชา เช่น NT, O - Net, สมศ., เขตพื้นที่การศึกษา

วิธีการ
๑. ศึกษาเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๒. วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนาทุกด้าน
๓. นาข้อมูลของสถานศึกษามาเปรี ยบเทียบกับแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นของ สพฐ.
๔. ตรวจสอบ ความสอดคล้องของสื่ อ แหล่งการเรี ยนรู ้
ฯ สถานศึกษาที่ปรับปรุ งใหม่และสิ่ งที่ใช้อยูเ่ ดิม

ผลทีไ่ ด้ รับ
๑. ได้จุดเด่น จุดพัฒนาของรายวิชาและ
กิจกรรมในความรับผิดชอบ
๒. ได้แนวทางการปรับปรุ ง /พัฒนารายวิชา
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นของ สพฐ.
และสถานศึกษา
๓. มีขอ้ มูลพื้นฐานในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น

๒. วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล

๑. ข้อมูลด้านสติปัญญา ทักษะความสามารถ และ
คุณลักษณะ
๒. สุ ขภาพ ร่ างกาย
๓. พื้นฐานครอบครัว เศรษฐกิจ
๔. สังคม เพื่อน และผูเ้ กี่ยวข้อง
๕. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
๖. ผลงานที่ภาคภูมิใจประสบความสาเร็ จ
๗. ผลกระทบที่เป็ นปั ญหา

๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลรายบุคคลโดยวิธีการดังนี้
- ตรวจสอบจากข้อมูล เอกสารของสถานศึกษา และ
Port folio นักเรี ยน
- สอบถาม
- สัมภาษณ์
- สังเกต ฯลฯ
๒. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
๓. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน โดยให้แต่ละกลุ่มมีความสอดคล้อง
ใกล้เคียงกันตามจุดเน้นระดับชั้น

๑. มีขอ้ มูลพื้นฐานของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
๒. มีขอ้ มูลที่เป็ นจุดเด่นจุดพัฒนาของผูเ้ รี ยน
รายบุคคล และรายกลุ่ม
๓. มีหลักฐาน ร่ องรอยเพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล รายกลุ่มอย่างเป็ น
รู ปธรรม

๓๗

ขั้นที่
๓. กาหนด
แนวทางการ
จัดการเรี ยนรู้
ที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น

ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง
๑. หน่วยการเรี ยนรู ้
๒. แผนการจัดการเรี ยนรู้
๓. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๔. แผนปฏิบตั ิการโครงการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
๕. สื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
๖. การวัดและประเมินผล

๔. ดาเนินการ ๑. การจัดการเรี ยนรู ้ตามจุดเน้นทั้งใน และนอกห้องเรี ยน
จัดการเรี ยนรู้ ๒. การประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน๓. การประเมิน
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๔. การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้
๕. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชั้นเรี ยน
๖. การนิเทศ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

วิธีการ
๑. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเหมาะสมกับจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน และ
ตารางเรี ยนที่กาหนด
๒. จัดทา จัดหาสื่ อแหล่งเรี ยนรู ้ ฯ ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ออกแบบ
๓. ออกแบบเครื่ องมือวัดผล และประเมินผลที่หลาก
หลาย โดยเน้นการประเมินสภาพจริ งในระดับชั้นเรี ยน
๑. จัดการเรี ยนรู้ในห้องเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
๒. จัดกิจกรรมนอกห้องเรี ยนที่ส่งเสริ มจุดเน้นตาม
ศักยภาพผูเ้ รี ยน
๓. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและ
ประเมินคุณภาพตามจุดเน้น
๔. พัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
๕. นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไข
ปั ญหาผูเ้ รี ยนตามกระบวนการวิจยั
๖. ครู ผสู้ อนและผูเ้ กี่ยวข้องมีการนิเทศแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้โดยเน้นการสร้างความร่ วมมือ

ผลทีไ่ ด้ รับ
๑. มีแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่มสอดคล้องตามจุดเน้น
๒. มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๓. มีสื่อ แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายสอดคล้อง
ตามจุดเน้น
๔. มีเครื่ องมือวัดและประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยน
ตามจุดเน้น
๑. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะความสามารถและ
คุณลักษณะตามจุดเน้น
๒. ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
๓. มีการใช้นวัตกรรมการเรี ยนรู้ตามจุดเน้น
๔. ผูเ้ รี ยนได้แสดงออกตามศักยภาพของ
ตนเอง
๕. มีการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้
กระบวนการวิจยั
๖. มีการสร้างความร่ วมมือระหว่างครู และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
๗. มีการนาหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ

๓๘

ขั้นที่
๕. นาเสนอ
ผลการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตาม
จุดเน้น

ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง
๑. ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นรายบุคคลและราย
กลุ่ม
๒. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้
๓. ผลการวิจยั ในชั้นเรี ยน
๔. ผลการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนรู้ในระดับห้องเรี ยน

วิธีการ
๑. ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นด้วย
วิธีการต่าง ๆ
๒. วิเคราะห์และสรุ ปผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคลตามจุดเน้น
๓. นาผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนไปจัดทาเป็ นข้อมูลในระดับ
ห้องเรี ยเพื่อใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๔. สรุ ปผลการนา นวัตกรรมการเรี ยนรู้ และการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน
๕. จัดทารายงานผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นระดับ
ห้องเรี ยนในความรับผิดชอบ
๖. จัดทารายงานผลการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนรู้ระดับ
ห้องเรี ยนในความรับผิดชอบ

ผลทีไ่ ด้ รับ
๑. มีผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นในทุกมิติ
ทั้งรายบุคคลรายกลุ่ม และ ระดับห้องเรี ยน
๒. มีหลักสู ตรการเรี ยนรู้ระดับห้องเรี ยนที่
เป็ นตัวอย่างในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๓. มีการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
๔. มีรูปแบบความร่ วมมือของครู และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
๕. มีเอกสารรายงาน และข้อมูลสารสนเทศที่
เป็ นร่ องรอย หลักฐานในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตามจุดเน้น

๓๙

แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้ น
การออกแบบและจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพตามจุดเน้น มีแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ตามจุดเน้น ดังนี้
๑. ความสามารถ ทักษะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓
จุดเน้ น
อ่านออก

ชั้น
ป. ๑

ความสามารถ และทักษะ
อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคา
พื้นฐานได้ ไม่นอ้ ยกว่า๖๐๐ คา

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ฟังครู อ่านนิทาน เรื่ องสั้นๆ บทร้องเล่น ฯลฯอย่างมีมารยาท
๒. ฝึ กอ่านนิทาน เรื่ องสั้นๆ บทร้องเล่นอย่างมีมารยาท
๓. ฝึ กแจกลูกสะกดคา อ่านคา และบอกความหมายของคา
๔. เล่นเกม อ่านสะกดคา อ่านคา และบอกความหมายของคา
๕. ท่องอาขยานด้วยความเข้าใจ
๖. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน

อ่านออก

ป. ๒

อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคา
พื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถม ศึกษาปี ที่ ๑ได้ไม่
น้อยกว่า ๘๐๐ คาและอ่านข้อความ เรื่ องที่มี
ความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน และ
มีมารยาทในการอ่าน

๑. ฟังครู อ่านนิทาน เรื่ องสั้น ๆ บทร้อยกรอง ฯลฯ อย่างมีมารยาท
๒. ฝึ กอ่านนิทาน คาคล้องจอง บทร้อยกรอง ฯลฯตอบคาถามเรื่ องที่อ่านอย่างมีมารยาท
๓. ฝึ กแจกลูกสะกดคา อ่านคา และบอกความหมายของคา
๔. เล่นเกม อ่านสะกดคา อ่านคา และบอกความหมายของคา
๕. ท่องอาขยานด้วยความเข้าใจ
๖. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน

๔๐

จุดเน้ น
อ่านออก

ชั้น
ป. ๓

ความสามารถ และทักษะ
อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคา
พื้นฐานเพิม่ จากชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ ได้ไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คา และอ่านข้อความ เรื่ องบท
ร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อ
เรี ยนด้วย ความเข้าใจและมีมารยาทใน
การอ่าน

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ฟังครู อ่านนิทาน เรื่ องสั้น บทร้องกรอง ฯลฯ อย่างมีมารยาท
๒. ฝึ กอ่านข้อความ นิทาน เรื่ องสั้น บทร้อยกรอง ฯลฯ ตอบคาถาม และสรุ ปความเรื่ องที่อ่านอย่างมี
มารยาท
๓. แจกลูกสะกดคา อ่านคา และบอกความหมายของคา
๔. เล่นเกม อ่านสะกดคา อ่านคา และบอกความหมายของคา
๕. เลือกอ่านหนังสื อตามความสนใจอย่างมีมารยาทแล้วสรุ ปความ
๖. ท่องอาขยานด้วยความเข้าใจ
๗. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน

เขียนได้

ป. ๑

เขียนคาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า ๖๐๐ คา ประโยค
ง่าย ๆ และมีมารยาทใน การเขียน

๑. ฝึ กเขียนอักษร และแจกลูกสะกดคาให้ถูกต้อง
๒. ฝึ กเขียนตามคาบอก
๓. ฝึ กเขียนคา และประโยคจากภาพ
๔. เล่นเกมประสมอักษรให้เป็ นคา เรี ยงลาดับคาให้เป็ นประโยค ฯลฯ

เขียนได้

ป. ๒

เขียนคาพื้นฐาน เพิม่ จากชั้นประถม ศึกษาปี ที่ ๑ ๑. ฝึ กเขียนอักษร และแจกลูกสะกดคาให้ถูกต้อง
ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐๐ คา เขียนบรรยายภาพ และมี ๒. ฝึ กเขียนตามคาบอก
มารยาท ในการเขียน
๓. ฝึ กเขียนคา และประโยคจากภาพ
๔. ฝึ กเขียนข้อความสั้น ๆ บรรยายภาพ
๕. แบ่งกลุ่ม จัดกลุ่มคา เช่น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มต้นไม้ ฯลฯ
๖. แบ่งกลุ่มจัดทาบัตรคาประกอบภาพสาหรับเล่นเกมโดมิโน

๔๑

จุดเน้ น
เขียนได้

ชั้น
ป. ๓

ความสามารถ และทักษะ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
เขียนคาพื้นฐาน เพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ ๑. เขียนตามคาบอก
ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐ คา เขียนเรื่ องจากภาพ
๒. ฝึ กเขียนประโยคจากภาพ เรี ยงลาดับให้เป็ นเรื่ องได้อย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาท
และมีมารยาทในการเขียน
๓. ฝึ กเขียนบรรยายภาพ และเขียนเรื่ องจากภาพตามความสนใจ
๔. แบ่งกลุ่มจัดทาพจนานุกรมภาพ
๕. แบ่งกลุ่มผลัดกันส่ งตัวแทนมาต่อภาพให้เป็ นเรื่ องแล้วร่ วมกันเขียนเรื่ องจากภาพ
๖. เล่นเกมต่อประโยคให้เป็ นเรื่ อง
๗. เขียนเรื่ องประกอบภาพร่ วมกับผูป้ กครองแล้วจัดทาหนังสื อ และนาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

คิดเลขเป็ น

ป.๑

บวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐)
และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

๑. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้เด็กมีโอกาสฝึ กคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์ อย่างหลากหลายและเป็ นประจา
๒. จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อที่เหมาะสม เช่น เกมลูกคิด ของจริ ง กิจกรรมแข่งขันนับเลข ฯลฯ

คิดเลขเป็ น

ป.๒

บวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐)
คูณ (จานวนหนึ่งหลักกับจานวนไม่เกินสอง
หลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และ
การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

๑. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้เด็กมีโอกาสฝึ กคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์ อย่างหลากหลายและเป็ นประจา
๒. จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น เกม ลูกคิด ของจริ ง กิจกรรมคิดเลขเร็ ว
(เซียนน้อยนักคณิ ตศาสตร์ )
๓. นาสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันมาให้เด็กฝึ กแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและเป็ นประจา

๔๒

จุดเน้ น
คิดเลขเป็ น

ชั้น
ป.๓

ความสามารถ และทักษะ
บวกและลบ(จานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ
๐) คูณ (จานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก)
หาร (ตัวตั้งไม่เกินสี่ หลักตัวหารมีหนึ่งหลัก)
และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนบวก ลบ คูณ หาร จานวนนับ ด้วยเทคนิควิธีการอย่างหลากหลาย อย่าง
สม่าเสมอ
๒. นาสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันให้เด็กฝึ กวิเคราะห์หาคาตอบและแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และ
เป็ นประจา พร้อมบอกความสมเหตุสมผลของคาตอบ
๓. สร้างหรื อกาหนดสถานการณ์ฝึกให้เด็กนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
เช่น การทาโครงงาน ฯลฯ

ป.๑

ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม

ป.๒

ทักษะการเปรี ยบเทียบ ทักษะการจาแนกประเภท

ป.๓

ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง

ทักษะชีวติ

ป. ๑

อยูร่ ่ วมกันกับเพื่อนอย่างมีความสุ ข

๑. ฝึ กการคิดที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าและแสดงออกได้หลายวิธี
๒. ให้อิสระในการเรี ยนรู้ ฝึ กการคิดนอกกรอบ
๓. ใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
๔. จัดการเรี ยนรู้โดยใช้การเผชิญสถานการณ์/ปั ญหา
๕. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งฝึ กทักษะขั้นพื้นฐาน
จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น ปฏิบตั ิตามกฎ ข้อตกลงในการอยูร่ ่ วมกัน

ทักษะชีวติ

ป. ๒

รักและเห็นคุณค่าในตนเอง

ทักษะชีวติ

ป. ๓

ใช้ภาษาพูด ภาษากายที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทักษะ
การคิด
ขั้นพื้นฐาน

จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู้ รี ยนแสดงความสามารถของตนเองให้ผอู้ ื่นรับรู้ ชื่นชมในความสาเร็ จของ
ตนเองและผูอ้ ื่น และเลือกเข้าร่ วมกิจกรรมตามความสนใจ
จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถสื่ อสารได้ดี โดยรู้จกั เป็ นผูพ้ ูดและผูฟ้ ังที่ดี ใช้ภาษาพูด
ภาษากาย ที่ทาให้ผอู ้ ื่นผ่อนคลาย สบายใจ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อรุ นแรง

๔๓

จุดเน้ น
การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ชั้น
ป.๑

ความสามารถ และทักษะ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
ตั้งใจฟังและพูดสื่ อสารให้เข้าใจโดยใช้คาสุ ภาพ ๑. ฝึ กสนทนาเกี่ยวกับคา และประโยคที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน อย่างมีมารยาทโดยใช้คาสุ ภาพ
๒. จับคู่สนทนาเกี่ยวกับคา และประโยคที่ใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างมีมารยาทโดยใช้คาสุ ภาพ
๓. ฝึ กพูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผเู้ รี ยน และผูส้ อนร่ วมกันกาหนดโดยใช้คาสุ ภาพ
๔. ฟังนิทาน เรื่ องสั้น แล้วสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังอย่างมีมารยาทและใช้คาสุ ภาพ

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ป.๒

ตั้ง ใจฟั ง และพู ด สื่ อสารได้ ชั ด เจนตรงตาม ๑. ให้แสดง และสนทนาตามบทบาทสมมุติตวั ละครที่ชอบอย่างมีมารยาทโดยใช้คาสุ ภาพ
วัตถุประสงค์โดยใช้คาสุ ภาพ
๒. ฝึ กพูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผเู้ รี ยน และผูส้ อนร่ วมกันกาหนดอย่างมีมารยาท และใช้คาสุ ภาพ
๓. ฟังนิทาน เรื่ องสั้น บทร้องเล่น แล้วสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟัง และเล่าเรื่ องที่ฟังได้ชดั เจนตรงตามเรื่ อง
อย่างมีมารยาท และใช้คาสุ ภาพเล่นเกมกระซิ บ เพื่อฝึ กการสื่ อสาร
๔. ฟังผูป้ กครอง เล่าเรื่ อง แล้วสนทนาเกี่ยวกับเรื่ อง ที่ฟัง

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ป.๓

ฟั ง ดู พู ด อ่ า น เขี ย นอย่ า งมี ม ารยาทและพู ด ๑. ฝึ ก ฟัง ดู อ่านข่าวเหตุการณ์ประจาวันแล้วนามาเล่าสู่ กนั ฟังในชั้นอย่างมีมารยาท และใช้คาสุ ภาพ
เขียน สื่ อสารจากเรื่ องที่ฟัง ดู และอ่านได้ชดั เจน ๒. ฝึ กสรุ ปเรื่ องจากการฟัง ดู อ่าน อย่างมีมารยาทและใช้คาสุ ภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คาสุ ภาพ
๓. แบ่งกลุ่มเล่านิทานประกอบท่าทางในเรื่ องที่ชอบจากการฟัง ดู อ่าน อย่างมีมารยาท และใช้คาสุ ภาพ

๔๔

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖
จุดเน้ น
อ่านคล่อง

ชั้น
ป. ๔

อ่านคล่อง

ป. ๕

ความสามารถ และทักษะ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
อ่านข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่าย ๑. ฝึ กอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาท
ใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน อย่างคล่องแคล่ว สรุ ป๑. ๒. จับคู่ฝึกอ่านออกเสี ยงหนังสื อตามความสนใจ และประเมินตามเกณฑ์การอ่านออกเสี ยง
ใจความสาคัญ และมีมารยาทในการอ่าน
๒. ๓. ฝึ กอ่านจับใจความสาคัญของเรื่ องได้อย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาท
๔. เลือกอ่านหนังสื อตามความสนใจด้วย ความคล่องแคล่ว และมีมารยาท สรุ ปความและนามา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนๆ แล้วบันทึกในสมุดธนาคารความรู้
๕. ท่องอาขยานด้วยความเข้าใจ
๖. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
อ่านข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่าย ๑. แบ่งกลุ่มให้เลือกอ่านหนังสื อตามความสนใจด้วยความคล่องแคล่ว แล้วสรุ ปความสนใจรวมทั้ง
ใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน อย่างคล่องแคล่ว สรุ ป ข้อคิดของเรื่ องที่อ่าน และนาเสนอผลงานให้ กลุ่มอื่นๆ ร่ วมอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อย่างมี
ใจความสาคัญ ข้อคิดเรื่ องที่อ่านและมีมารยาทใน มารยาท
การอ่าน
๒. เลือกอ่านหนังสื อตามความสนใจด้วยความคล่องแคล่ว จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แล้ว
สรุ ปใจความสาคัญรวมทั้งข้อคิดเรื่ องที่อ่านและบันทึกในสมุดธนาคารความรู ้อย่างมีมารยาท
๓. ท่องอาขยานหรื อบทร้อยกรองที่มีขอ้ คิดหรื อประทับใจด้วยความเข้าใจ
๔. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
๕. อ่านออกเสี ยงหนังสื อตามความสนใจด้วยความคล่องแคล่ว และมีมารยาทให้ครู ผูป้ กครองฟัง แล้ว
บันทึกผลการอ่านอย่างสม่าเสมอ

๔๕

จุดเน้ น
อ่านคล่อง

ชั้น
ป. ๖

ความสามารถ และทักษะ
อ่านข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่าย
ใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน อย่างคล่องแคล่ว สรุ ป
ใจความสาคัญ แยกแยะข้อเท็จจริ งข้อคิดเห็น และ
มีมารยาทในการอ่าน

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. แบ่งกลุ่มฝึ กอ่านออกเสี ยง บทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองอย่างคล่องแคล่วและ มีมารยาท แล้วผลัด
กันเป็ นผูอ้ ่าน ผูป้ ระเมินตามเกณฑ์การประเมิน
๒. ฝึ กอ่านจับใจความสาคัญอย่างมีมารยาทและนาเสนอข้อคิดเรื่ องที่อ่าน
๓. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนสารวจประเภทหนังสื อที่สนใจแล้วอ่านจับใจความ สาคัญ แล้วบันทึกสรุ ป
เรื่ องย่อหรื อจัดทาหนังสื อที่ฉนั ชอบอ่านไว้มุมหนังสื อ
๔. ประกวดการอ่านออกเสี ยงยอดนักอ่าน
๕. จัดกิจกรรมการอ่านออกเสี ยงตามสาย เช่นอ่านข้อคิด คาคม ข่าวเหตุการณ์ นิทาน การอ่านทานอง
เสนาะ ฯลฯ
๖. ท่องอาขยานหรื อบทร้อยกรองที่มีขอ้ คิดหรื อ ประทับใจด้วยความเข้าใจ
๗. อ่านออกเสี ยงหนังสื อตามความสนใจด้วย ความคล่องแคล่ว และมีมารยาทให้ครู ผูป้ กครองฟัง
แล้วบันทึกผลการอ่าน อย่างสม่าเสมอ

เขียนคล่อง

ป. ๔

เขียนย่อความ อย่างคล่องแคล่วและมีมารยาทใน
การเขียน

๑. ฝึ กสรุ ปความจากเรื่ องที่ฟัง ดู อ่านอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาท
๒. แบ่งกลุ่มแล้วเลือกฟัง ดู อ่านเรื่ องตามความสนใจ แล้วร่ วมกันสรุ ปเรื่ อง และนาเสนอ เพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้
๓. ให้แต่ละคนเลือกฟัง ดู อ่านเรื่ องตาม ความสนใจ แล้วสรุ ปเรื่ อง และนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และรวมเล่ม

๔๖

จุดเน้ น
เขียนคล่อง

ชั้น
ป. ๕

ความสามารถ และทักษะ
เขียนแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็นอย่าง
คล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน

เขียนคล่อง

ป. ๖

เขียนเรี ยงความอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาท
ในการเขียน

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. เขียนตามคาบอก
๒. ฝึ กเรี ยงลาดับคาให้เป็ นประโยค เรี ยงลาดับประโยคให้เป็ นเรื่ อง
๓. ฝึ กเขียนแสดงความรู ้ ความคิดอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาท
๔. ฝึ กเขียนคาขวัญ คาเชิญชวนให้รณรงค์การปฏิบตั ิคุณความดี
๕. ประกวดการเขียนคาขวัญ คาเชิญชวนแบ่งกลุ่มเขียนเรื่ อง และจัดทาหนังสื อที่มีภาพประกอบ แล้ว
นาเสนอ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๖. เขียนเรื่ องที่มีภาพประกอบผูป้ กครอง แล้วจัดทาหนังสื อ และนาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๑.ฝึ กเขียนเรี ยงความตามหัวข้อที่กาหนด เช่น จากภาพ สุ ภาษิต คาพังเพย ฯลฯ อย่างคล่องแคล่ว และมี
มารยาท
๒.เขียนเรี ยงความตามหัวข้อที่สนใจ แล้วนาเสนอ เพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้อย่างคล่องแคล่วและมี
มารยาท
๓.ร่ วมกันจัดทาหนังสื อพิมพ์ประจาชั้น โดยร่ วมกันกาหนดคอลัมน์ และแบ่งกลุ่ม รับผิดชอบเขียน
คอลัมน์
๔.ประกวดการเขียนเรี ยงความ

๔๗

จุดเน้ น
คิดเลข
คล่อง

ชั้น
ป.๔

คิดเลข
คล่อง

ป.๕

คิดเลข
คล่อง

ทักษะ
การคิด
ขั้นพื้นฐาน

ป. ๔

ความสามารถ และทักษะ
บวกและลบ(จานวนนับ เศษส่ วนที่มีตวั ส่ วน
เท่ากัน) คูณ (จานวนหนึ่งหลักกับจานวนมากกว่า
สี่ หลัก) และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
บวกและลบ(จานวนนับ เศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนตัว
หนึ่งเป็ นหพุคูณของอีกตัวหนึ่ง) คูณ (เศษส่ วน)
หาร (เศษส่ วน) และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้
อย่างคล่องแคล่ว
บวก ลบ คูณ และหาร (จานวนนับ เศษส่ วน
ทศนิยม ไม่เกินสามตาแหน่ง) และแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการให้เหตุผล

ป. ๕

ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ

ป. ๖

ทักษะการสรุ ปอ้างอิง ทักษะการนาความรู้ไปใช้

ป.๖

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนบวก ลบ คูณ หาร จานวนนับ เศษส่ วนและทศนิยม ด้วยเทคนิค วิธีการที่
หลากหลาย อย่างสม่าเสมอหรื อเป็ นประจา
๒. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการคิดเลข หรื อแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้ ICT เช่น ชุดฝึ กบวก ลบ
คูณ หาร ชุดฝึ กแก้ปัญหา ชุ ดฝึ กคิดเลขเร็ ว หรื อใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เช่น โปรแกรม GSP
๓. จัดกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้คณิ ตศาสตร์ กิจกรรมคณิ ตวันละข้อ เพื่อฝึ กให้เด็กได้ฝึกการบวก ลบ
คูณ หาร
๔. จัดกิจกรรมให้เด็กแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใน
ชีวติ ประจาวัน
๕. ฝึ กให้เด็กนาสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันมา ใช้สร้างโจทย์และแก้ปัญหาเองโดยคานึงถึง ความ
สมเหตุสมผลของคาตอบและเชื่อมโยง ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เช่น
ในการทาโครงงาน ฯลฯ
๑. ฝึ กการคิดที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าและแสดงออก ได้หลายวิธี
๒. ให้อิสระในการเรี ยนรู้ ฝึ กการคิดนอกกรอบ
๓. ใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
๔. จัดการเรี ยนรู้โดยใช้การเผชิญสถานการณ์/ปั ญหา
๕. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งฝึ กทักษะขั้นพื้นฐาน

๔๘

จุดเน้ น
ทักษะชีวติ

ชั้น
ป.๔

ความสามารถ และทักษะ
มีบทบาทในการทางานเป็ นกลุ่มโดยไม่ขดั แย้ง

แนวทางการจัดการเรียนรู้
จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสร่ วมมือทางานกับกลุ่มเพื่อน ฟังและรับรู้ความรู้สึกของผูอ้ ื่น
รวมทั้งช่วยเหลือผูอ้ ื่น
จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อความปลอดภัยของตนเอง รู้จกั
ปฏิเสธในสิ่ งที่ควรปฏิเสธ โดยไม่เสี ยสัมพันธภาพ หรื อเสี ยน้ าใจ รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือ
เมื่ออยูใ่ นภาวะวิกฤต

ทักษะชีวติ

ป.๕

รู ้จกั ปฏิเสธ ต่อรองและขอความช่วยเหลือ

ทักษะชีวติ

ป.๖

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ป.๔

ประเมินสภาพอารมณ์ และจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์
ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน
แสดงความรู้ ความคิด จากเรื่ องที่ฟัง ดู และอ่าน
อย่างมีเหตุผล

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ป.๕

ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน ๑. วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่นกั เรี ยน และครู ร่วมกันกาหนดแล้วฝึ กวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
แสดงความรู้สึก ความคิด จากเรื่ องที่ฟัง ดู และ ๒. ฝึ กพูด แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆและให้เพื่อนสรุ ป และให้ขอ้ เสนอแนะ
อ่านอย่างมีเหตุผล
๓. พูด เขียน แสดงความคิดจากเรื่ องที่ฟังดู อ่าน และร่ วมกันวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลประกอบ

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ป.๖

ฟั ง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขีย๑.
น ๑. ฝึ กเขียนคาขวัญ ลงในแผ่นป้ ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์จากเรื่ องที่ฟัง ดู และ สมเหตุสมผล
อ่านอย่างสมเหตุสมผล
๒. ๒. ฝึ กพูด เขียน รณรงค์เรื่ องต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล เช่น อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ฯลฯ
๓. ฝึ กสรุ ปจากการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เช่น โครงงาน ฯลฯ แล้วนามาเสนอแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน

จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้เท่าทันอารมณ์และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
๑. เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจาวันแล้วนามาอ่านเล่าสู่ กนั ฟัง
๒. ฟัง ดู อ่านโฆษณาแล้ววิเคราะห์แสดงความคิด อย่างมีเหตุผล
๓. กาหนดสถานการณ์ชกั จูงให้หลงผิดแล้วให้ร่วมกันวิเคราะห์ ให้แสดงความคิดควรเชื่อ หรื อไม่เชื่ อ
อย่างมีเหตุผล

๔๙

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓
จุดเน้ น

ชั้น
ม.๑

ความสามารถ และทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะการ
สรุ ปลงความเห็น

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการคิด/การประกวดแข่งขันการคิดอย่างสร้างสรรค์ เช่นโครงงาน การวิจยั
๒. จัดการเรี ยนการสอน/วิธีสอนที่เน้นการคิด
๓. จัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการคิด

ทักษะ
การคิด
ขั้นสู ง

ม.๒

ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

ม.๓

ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะความคิด
สร้างสรรค์

ทักษะชีวติ

ม.๑

มีจิตอาสา ช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้

จัดกระบวนการเพื่อสนับสนุนให้ผเู้ รี ยนอาสาหรื อสมัครใจช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

ทักษะชีวติ

ม.๒

ป้ องกันตัวเอง และหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่คบั
ขันได้

จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู้ รี ยนกล้าปฏิเสธหรื อหลีกเลี่ยงจากการกระทาที่ผดิ รวมทั้งยืนยันความต้องการ
หรื อต่อรองบนพื้นฐานของความถูกต้อง

ทักษะชีวติ

ม.๓

กาหนดเป้ าหมายในชีวิตได้

จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถบอกความถนัด ความสามารถ ด้านการศึกษาและอาชีพของ
ตนเองได้ รวมทั้งกาหนดเป้ าหมายในชีวติ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

๕๐

จุดเน้ น
การ
แก้ปัญหา

ชั้น
ม.๑

ความสามารถ และทักษะ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
ระบุและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอ
1. ๑. ฝึ กให้รู้จกั และทาความเข้าใจกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
แนวทางแก้ปัญหาหลายๆ ทางเลือก เปรี ยบเทียบ ๒. ฝึ กวางแผนการแก้ปัญหา ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละทางเลือก
๓. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้จากกระบวนการแก้ปัญหา

การ
แก้ปัญหา

ม.๒

รวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นในการแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้น กาหนดทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาได้
หลายทางเลือก ประเมินสถานการณ์ คาดการณ์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและพิจารณาทางเลือกเพื่อ
แก้ไขปั ญหาได้

การ
แก้ปัญหา

ม.๓

ค้นหาสาเหตุของปั ญหา กาหนดทางเลือก วิธีการ
ขั้นตอน ที่นามาใช้ในการแก้ไขปั ญหา ที่เกิดขึ้น
ได้สาเร็ จ

๕๑

จุดเน้ น
การใช้
เทคโนโลยี

ชั้น
ม.๑

ความสามารถ และทักษะ
ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็ น
สารสนเทศ เอกสารแนะนาชิ้นงาน และสไลด์
นาเสนอข้อมูล อย่างมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบ

การใช้
เทคโนโลยี

ม.๒

มีทกั ษะการค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่ อสาร
ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม
จริ ยธรรม

การใช้
เทคโนโลยี

ม.๓

ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การ
แก้ปัญหา การทางานอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม

รักการ
เรี ยนรู้

ม.๑

ตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการ
เรี ยนรู ้ สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ

รักการ
เรี ยนรู้

ม.๒

ตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการ
เรี ยนรู ้ สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ตามความสนใจ

รักการ
เรี ยนรู้

ม.๓

ตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการ
เรี ยนรู ้ สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ตามความสนใจ และความถนัด

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. จัดกิจกรรมให้โอกาสผูเ้ รี ยนในการใช้เทคโนโลยีใน การแสวงหาความรู้
๒. สร้างประสบการณ์ให้ได้รับความรู้ จากผูม้ ีความรู้ และเชี่ยวชาญ
๓. ส่ งเสริ มให้มีการนาความรู ้ทางเทคโนโลยีไปใช้ เพื่องาน/ชิ้นงาน

๑. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ ให้เกิดการใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน และน่าสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมต่อความ
ต้องการ และความถนัด
๒. ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่ทา้ ทาย ทันสมัย และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้

๕๒

จุดเน้ น
แสวงหา
ความรู้ดว้ ย
ตนเอง

ชั้น
ม.๑

ความสามารถ และทักษะ
มีรายงานการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ สื บค้น
ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามความ
สนใจและความถนัด

แสวงหา
ความรู้ดว้ ย
ตนเอง

ม.๒

มีชิ้นงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า สื บค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ตามความสนใจ
และความถนัด

แสวงหา
ความรู้ดว้ ย
ตนเอง

ม.๓

เข้าร่ วมกิจกรรม ชุมนุม / ชมรม ที่ตนเองสนใจ
อย่างต่อเนื่ อง และมีผลงาน/โครงงานเผยแพร่ ต่อ
ชุมชน

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ม.๑

ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน
อธิ บาย ชี้แจงจากเรื่ องที่ฟัง ดู และอ่านได้หลาย
แง่มุมอย่างสมเหตุสมผล

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ม.๒

ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน
โต้แย้งจากเรื่ องที่ฟัง ดูและอ่านได้อย่าง
สมเหตุสมผล ที่ไม่เป็ นโทษต่อตนเองและผูอ้ ื่น

แนวทางการจัดการเรียนรู้
สนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ให้มีลกั ษณะที่เหมาะสม มีความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอน การศึกษา
ค้นคว้า

๑. เขียนเรี ยงความเชิงสร้างสรรค์ในเรื่ องที่สนใจ
๒.ฝึ กวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ ต่าง ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต
หลายแง่มุมอย่างสมเหตุสมผล
๓. สรุ ปย่อจากการอ่านเรื่ องสั้น สารคดี บทความ เรื่ องที่สนใจ แล้วนามาเสนอ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชั้น
เรี ยน
๑. แบ่งกลุ่มให้วเิ คราะห์ข่าวจากหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต แล้วส่ ง
ตัวแทนนาเสนอ และให้แสดงความคิดอย่างสมเหตุสมผล
๒. เขียนโต้แย้งเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๓. สรุ ปย่อข่าวเหตุการณ์ บทความ สารคดี และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นทั้งในส่ วน
ที่เป็ นประโยชน์ และเป็ นโทษ แล้วนามารวมเล่ม เพื่อเผยแพร่

๕๓

จุดเน้ น
การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ชั้น
ม.๓

ความสามารถ และทักษะ
ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่ องที่ฟัง ดู และอ่านอย่างมี
เหตุผลที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖
จุดเน้ น
ชั้น
ความสามารถ และทักษะ
ทักษะ
ม. ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และทักษะ
การคิด
๔ - ๖ กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ขั้นสู ง
ทักษะชีวติ

ม.
๔-๖

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. รวบรวมข่าวเหตุการณ์ ที่อยูใ่ นความสนใจ แล้วร่ วมกันอภิปรายอย่างมีเหตุผลใน
ส่ วนที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม แล้วนามารวมเล่ม เพื่อเผยแพร่ ในสื่ อที่หลากหลาย
๒. พูดและเขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ ข่าว เหตุการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
๓. ให้ฟังและสรุ ปย่อบทความ สารคดี เรื่ องสั้น นวนิยาย แล้วนาเสนอในชั้นเรี ยนแล้วนามา เผยแพร่
ในสื่ อที่หลากหลาย
๔. ฝึ กเขียน นิยาย เรื่ องสั้น สารคดี เกี่ยวกับสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนา ชุมชน แล้วนาเสนอให้ช้ นั เรี ยน เพื่อให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะก่อน
เผยแพร่ ในสื่ อที่หลากหลาย

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งส่ งเสริ มการค้นคว้าหาข้อมูล
๒. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการคิดการประกวดแข่งขันการคิดอย่างสร้างสรรค์ เช่น โครงงาน การวิจยั
๓. จัดการเรี ยนการสอน/วิธีสอนที่เน้นการคิด
๔. จัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการคิด
จัดการและยุติความขัดแย้งอย่าง สันติวธิ ี มองโลก จัดกระบวนการเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเพื่อ
ในแง่ดี และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ค้นพบ
การนาไปสู่ การตั้งเป้ าหมายในชีวติ ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมของ
จุดเด่นจุดด้อยของตนเองเพื่อตั้งเป้ าหมายในชีวิต
ตนเองและผูอ้ ื่นอย่างจริ งใจ

๕๔

จุดเน้ น
การปัญหา

ชั้น
ม.
๔-๖

ความสามารถ และทักษะ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
วิเคราะห์สภาพปั ญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
๑. ฝึ กให้รู้จกั และทาความเข้าใจกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันกาหนดทางเลือก วิธีการ ๒. ฝึ กวางแผนการแก้ปัญหา ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ขั้นตอน ที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา ประเมินผล ๓. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้จากกระบวนการแก้ปัญหา
ปรับปรุ งวิธีการเพื่อให้การแก้ปัญหาได้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด

การใช้
เทคโนโลยี

ม.
๔-๖

ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ น ๑. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ ใช้เทคโนโลยี
๒. สร้างประสบการณ์ให้ได้รับความรู้ จากผูม้ ี ความรู้ และเชี่ยวชาญ จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้
สารสนเทศนาเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้าง และต่อยอดความรู ้ได้
สิ้ นงาน หรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและ
รับผิดชอบ

รักการ
เรี ยนรู้

ม.
๔-๖

ตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการ
เรี ยนรู ้ สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ตามความสนใจ และความถนัด มีเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย

แสวงหา
ความรู้ดว้ ย
ตนเอง

ม.
๔-๖

เข้าร่ วมกิจกรรม ชุมนุม/ชมรม ที่ตนเองสนใจ
๑. สนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ให้มีลกั ษณะที่เหมาะสมมีความพร้อมในการจัด การเรี ยนการสอน การศึกษา
อย่างต่อเนื่ องมี เครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และมี ค้นคว้า
ผลงาน/โครงงานเผยแพร่ ต่อชุมชน
๒. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการวิจยั

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ ให้เกิดการใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน และน่าสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมต่อ
ความต้องการ ความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยการใช้โครงการ โครงงาน

๕๕

จุดเน้ น
ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การฟัง

ชั้น
ม.๔

ความสามารถ และทักษะ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
ฟั ง และปฏิ บ ัติ ต ามค าแนะน า วิ ธี ก ารที่ มี ห ลาย 1.ฝึ กฟังคาแนะนา คู่มือการใช้งาน คาชี้แจง แล้วปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอน บอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับข้อมูลจาก 2. ฝึ กการฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบนั สถานการณ์ เรื่ องเล่า ข่าวแล้วพูด ระบุ
บทสนทนาที่ฟังผ่านสื่ อต่างๆ
รายละเอียด เรี ยงลาดับความและจับใจความสาคัญ
3. ฝึ กการฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบนั สถานการณ์ เรื่ องเล่า ข่าวแล้วเขียน
ระบุรายละเอียด เรี ยงลาดับความและจับใจความสาคัญ

ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การฟัง
ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การฟัง

ม.๕

บอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับ วิเคราะห์และ 1. ฝึ กฟังคา-ประโยค-ข้อความบรรยาย แล้ววาดภาพสิ่ งที่ฟัง
เปรี ยบเทียบข้อมูลจากบทสนทนาที่ฟังผ่าน 2. ฝึ กฟั งบทสนทนา เพลง นิ ทาน ข่าวแล้วตอบคาถาม สรุ ปใจความสาคัญ และเรี ยงลาดับ
สื่ อต่างๆ
ข้อมูลที่ฟัง
3. ฝึ กฟังคาอธิบาย คาชี้แจง แล้วปฏิบตั ิตาม

ม.๖

บอกใจความส าคัญ เรี ย งล าดับ ข้อ มู ล และสรุ ป 1. ฝึ กฟังเพลง บทบรรยาย แล้ววาดรู ปเกี่ยวกับสิ่ งที่ฟัง
ความจากบทสนทนาที่ฟังผ่านสื่ อต่างๆ
2. ฝึ กฟังคาอธิ บาย ขั้นตอนวิธีทาแล้วปฏิบตั ิ
3. ฝึ กการดูภาพยนตร์ (sound track) ฟั งเพลง ฟั งข่าว นิ ทาน บทละคร แล้วบอกใจความสาคัญ และ
เรี ยงลาดับข้อมูล

๕๖

จุดเน้ น
ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การพูด
ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การพูด
ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การพูด

ชั้น
ม.๔

ความสามารถ และทักษะ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
สนทนา เล่ า เรื่ องหรื อเหตุ การณ์ ที่ได้จากการฟั ง / 1. ฝึ กสนทนาโดยใช้บทบาทสมมุติ ตามสถานการณ์ ที่เกี่ ยวกับเรื่ องราวในชี วิตประจาวัน เช่น การ
อ่าน/ประสบด้วยตนเอง อธิ บายวิธีการที่มีหลาย ต่อรองราคาในการซื้ อสิ นค้า การจองโต๊ะอาหาร การสั่งอาหาร ฯลฯ
ขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง
2. ฝึ กพูดเล่าเรื่ องที่ฟัง/อ่าน/ประสบด้วยตนเอง
3. ฝึ กพูดอธิ บายวิธีการทาอาหาร ประดิษฐ์สิ่งของ ฯลฯ

ม.๕

สนทนา แสดงความเห็น อภิปรายสิ่ งที่อยูใ่ นความ 1. ฝึ กพูดสัมภาษณ์ในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลอง เช่น สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ
สนใจโดยใช้ป ระโยคที่ มี โครงสร้ างซับซ้อนได้ 2. ฝึ กพูดรายงานข่าว เหตุการณ์
อย่างต่อเนื่องและให้เหตุผลประกอบ
3. ฝึ กพูดอธิบายแผนภูมิ กราฟ
4. ฝึ กพูดสุ นทรพจน์ ในหัวข้อต่างๆ
5. ฝึ กการโต้วาที

ม.๖

สนทนา แสดงความเห็ น โต้แย้ง สิ่ งที่อยู่ในความ
สนใจ โดยใช้ประโยคที่มีโครงสร้ างซับซ้อนได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและให้ เ หตุ ผ ลปรพชะกอบอย่ า ง
สร้างสรรค์

1. ฝึ กแสดงบทบาทสมมุติ /ละครสั้น ตามสถานการณ์ต่างๆ
2. ฝึ กพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
3. ฝึ กพูดในที่สาธารณชนในโอกาสต่างๆ
4. ฝึ กพูดจัดรายการวิทยุโรงเรี ยน

๕๗

จุดเน้ น
ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การอ่าน

ชั้น
ม.๔

ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การอ่าน

ม.๕

ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การอ่าน

ม.๖

ความสามารถ และทักษะ
อ่านออกเสี ยงได้ถูกต้องตามหลักการเกณฑ์ทาง
ภาษาและสอดคล้ อ งกับ บทอ่ า น ระบุ ใ จความ
สาคัญ รายละเอียด ลาดับเหตุการณ์ จากประเด็น
ข่าวและสื่ อจริ งที่เป็ นภาษาอังกฤษง่ายๆทั้งในและ
ต่างประเทศ

แนวทางการจัดการเรียนรู้
1. ฝึ กอ่านออกเสี ยงบทอ่าน ข่าว บทความประเภทสารคดีและบันเทิงคดี
2. ฝึ กอ่านข่าวในบทบาทสมมุติของผูป้ ระกาศข่าว
3. ฝึ กอ่านข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศแล้วระบุใจความสาคัญ รายละเอียด ลาดับเหตุการณ์ และ
ประเด็นที่น่าสนใจ
4. ฝึ กอ่านบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ
5. ฝึ กอ่านเรื่ องสั้นฉบับง่ายๆ พยากรณ์อากาศ (Weather Forecast) ตาราอาหาร(Recipes) ข้อความจาก
สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง (Non Text ) เช่น กราฟ แผนผัง แล้วสรุ ปใจความสาคัญและบอกรายละเอียด
6. ฝึ กอ่านเรื่ องสั้นฉบับง่าย ๆ(Simplified series) แล้วสรุ ปใจความสาคัญและบอกรายละเอียด
แยกแยะข้อเท็จ จริ ง และความคิ ด เห็ น วิเคราะห์ 1. ฝึ กร้องเพลง แข่งขันร้องเพลง
ข้อมูลจากสื่ อภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายทั้งใน 2. ฝึ กอ่านออกเสี ยงบทอ่าน บทกลอน
และต่างประเทศ
3. ฝึ กอ่านคาแนะนาในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว พูด/เขียนระบุใจความสาคัญ
4. ฝึ กอ่านข่าว เรื่ องสั้น บทละครสั้น และบทอ่านประเภทต่างๆ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม
(Issues) แล้ว พูด/เขียนระบุใจความสาคัญ รายละเอียด ลาดับเหตุการณ์ แยกแยะข้อเท็จจริ ง และ
ความคิดเห็น วิเคราะห์ตวั ละคร การกระทาและเหตุการณ์ สรุ ปข้อมูลจากเรื่ องที่อ่าน
วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลจากสื่ อภาษาอังกฤษอย่าง 1.ฝึ กอ่านออกเสี ยงบทอ่าน บทกลอน นิทาน ข่าว
หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
2. ฝึ กอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ บทความสารคดีและบันเทิงคดี ข่าว ประเด็นปั ญหา เรื่ องสั้น บัตรอวย
พร ประกาศ แล้วพูด/เขียนระบุใจความสาคัญ รายละเอียด ลาดับเหตุการณ์ แยกแยะข้อเท็จจริ ง และ
ความคิดเห็น วิเคราะห์การกระทา เหตุการณ์ และสรุ ปข้อมูลจากเรื่ องที่อ่าน
3. ฝึ กอ่านเรื่ องสั้นฉบับง่าย /บันเทิงคดี

๕๘

จุดเน้ น
ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การเขียน
ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การเขียน

ภาษาต่าง
ประเทศ
(ภาษา
อังกฤษ)
การเขียน

ชั้น
ม.๔

ความสามารถ และทักษะ
เขียนเรี ยงความบรรยายเรื่ องราวและเหตุการณ์ ที่
ประทับใจ เขียนบันทึกประจาวัน ไปรษณี ยบัตร
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยใช้ประโยค
ความเดียวและประโยคความผสม

ม.๕

- เขียนความเรี ยง เกี่ยวกับเรื่ องราว และ เหตุการณ์
โดยแสดงข้อ สนั บ สนุ น และข้อ โต้แ ย้ง อย่ า งมี
เ ห ตุ ผ ล เ ขี ย น จ ด ห ม า ย ส่ ว น ตั ว ไ ป ร ษ ณี
อิเล็ก ทรอนิ กส์ (E-mail) โดยใช้ประโยคความ
เดียว ประโยคความผสมและประโยคความซ้อน

ม.๖

เขียนสรุ ปความ เขียนบทวิจารณ์ จากบทอ่านที่ตดั
ตอนจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เขียน
จดหมายสมัครงาน ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (Email) โดยใช้ประโยคความเดียว ประโยคความ
ผสม และประโยคความซ้อน

แนวทางการจัดการเรียนรู้
1. ฝึ กเขียนบันทึกประจาวัน
2. ฝึ กการเขียนบรรยายประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่ประทับใจ
3. ฝึ กเขียนไปรษณี ยบัตร (Postcard) / ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
4. ฝึ กเขียนจดหมายส่ วนตัวเล่าเรื่ องราว /เหตุการณ์
1. เขียนความเรี ยงบรรยายเหตุการณ์
2. เขียนเล่าประเด็นทางสังคม และแสดงความคิดเห็นในเชิ งเห็นด้วยและโต้แย้ง (Pro and Cons) พร้อม
ให้เหตุผลประกอบ
3. เขียนบันทึกเหตุการณ์ที่สนใจ
4. เขียนจดหมายส่ วนตัวไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เล่าเรื่ องราว/ประสบการณ์
5. ฝึ กการจัดบอร์ดและป้ ายนิเทศ
6. ฝึ กการจัดทาแผ่นพับ แผ่นปลิว เผยแพร่ ขอ้ มูลโรงเรี ยน/ เรื่ องราวของชุมชน
1. เขียนรายงานจากการค้นคว้า
2. เขียนสรุ ปความจากเรื่ องที่อ่าน
3. เขียนความเรี ยงวิพากษ์ภาพยนตร์ เพลง ประเด็นข่าว
4. เขียนจดหมายสมัครงาน
5. เขียนไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ถึงเพื่อน และครู
6. ฝึ กการจัดบอร์ด / ป้ ายนิเทศ / จัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรม และเนื้อหาวิชาการ หรื อประเด็นที่อยูใ่ น
ความสนใจของสังคม
7. ฝึ กการจัดทาหนังสื อพิมพ์เผยแพร่ ขอ้ มูลโรงเรี ยน และเรื่ องราวของชุมชน

๕๙

จุดเน้ น
ชั้น
ความสามารถ และทักษะ
การสื่ อสาร ม. ๔ - ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน อย่างมีมารยาทและพูด เขียน๑.
อย่าง
๖
โน้มน้าว เชิญชวนและแสดงความคิดใหม่จาก
สร้างสรรค์
เรื่ องที่ ฟัง ดู และอ่านให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่ ๒.
เป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
๓.

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. แบ่งกลุ่มศึกษาวรรณคดี เรื่ องสั้น นวนิยาย ที่สนใจ แล้วสรุ ป วิเคราะห์ วิจารณ์ ตัวละคร การดู
ติดตามของตัวละคร ที่เน้นคุณธรรมจริ ยธรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
๒. ฝึ กเขียนเรื่ องสั้น บทความ สารคดี ที่โน้มน้าว เชิญชวน แสดงความคิด ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนร่ วม
แล้วนาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนาไปเผยแพร่ ในสื่ ออย่างหลากหลาย
๓. จัดทา และแสดงละครเรื่ องที่น่าสนใจ แล้วร่ วมกัน แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุ ง
การแสดงสาหรับในครั้งต่อไป
๔. แบ่งกลุ่มเขียน และจัดป้ าย โฆษณาผลิตภัณฑ์ นาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ปรับปรุ ง และนาเสนอในสื่ อที่หลากหลาย
๕. แบ่งกลุ่มศึกษาข่าว เหตุการณ์บา้ นเมืองจากสื่ อที่หลากหลาย ร่ วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
๖. จัดทาเอกสาร เว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนในด้านต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ สู่ชุมชน
๗. แบ่งกลุ่มศึกษาและสรุ ปผลการวิจยั ที่สนใจ แล้วนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

๖๐

๒. ด้ านคุณลักษณะ
คุณลักษณะสาหรับผู้เรี ยนทุกคน ทุกชั้ น
คุณลักษณะ
รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ชั้นปี
ป.๑

รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ป.๒

รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ป.๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ฝึ กยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติได้
๒. ร่ วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
๓. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตามหลักศาสนา
๔. ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนจัดขึ้น
๑. ฝึ กยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
๒. ฝึ กปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิหน้าที่
๓. ร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
๔. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือตามหลักของศาสนา
๕. ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น
๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิหน้าที่
๓. ร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
๔. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาอย่างสม่าเสมอ เป็ นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน
๕. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น

๖๑

คุณลักษณะ
รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ชั้นปี
ป.๔

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและหน้าที่ของนักเรี ยน
๓. ร่ วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
๔. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาตามโอกาส
๕. ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น

รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ป.๕

๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและหน้าที่ของนักเรี ยน ให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในห้องเรี ยน
๓. ร่ วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและชุมชน
๔. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนา
๕. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น

รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ป.๖

๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและหน้าที่ของนักเรี ยน ให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในห้องเรี ยน
๓. ร่ วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและชุมชน
๔. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนา และเป็ นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน
๕. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น ชื่นชมในพระราชกรณี ยกิจ พระปรี ชา
สามารถของพระมหากษัตริ ย ์ และพระราชวงศ์

๖๒

คุณลักษณะ
รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ชั้นปี
ม.๑

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและหน้าที่ของนักเรี ยน
๓. ให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในชั้นเรี ยน
๔. ร่ วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและชุมชน
๕. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนา
๖. ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น

รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ม.๒

๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและหน้าที่ของนักเรี ยน
๓. ให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรี ยน
๔. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและชุมชน
๕. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนา
๖. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น

๖๓

คุณลักษณะ
รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ชั้นปี
ม.๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี
๓. ให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรี ยนและชุมชน
๔. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุ มชน และสังคม ชื่นชมความเป็ นชาติไทย
๕. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาอย่างสม่าเสมอ เป็ นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
๖. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น ชื่นชมในพระราชกรณี ยกิจ พระปรี ชา
สามารถของพระมหากษัตริ ย ์ และพระราชวงศ์

รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ม.๔

๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและหน้าที่ของนักเรี ยน
๓. ให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรี ยน
๔. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและชุมชน
๕. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาตามโอกาส
๖. ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น

๖๔

คุณลักษณะ
รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ชั้นปี
ม.๕

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและหน้าที่ของพลเมือง
๓. ให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรี ยน และชุมชน
๔. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุ มชน และสังคม ชื่นชมความเป็ นชาติไทย
๕. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนา
๖. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น

รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ม.๖

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ป.๑

๑. ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
๒. ปฏิบตั ิตนและชักชวนผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตามสิ ทธิและหน้าที่ของพลเมือง
๓. ให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
๔. ฝึ กการเป็ นผูน้ าหรื อเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม ชื่นชม ปกป้ อง
ความเป็ นชาติไทย
๕. ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนา และเป็ นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน
๖. ร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามที่ โรงเรี ยนและชุมชนจัดขึ้น ชื่นชมในพระราชกรณี ยกิจ พระปรี ชา
สามารถของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์
๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ป.๒

๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่อตรง

๖๕

คุณลักษณะ
ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ชั้นปี
ป.๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ป.๔

๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง และครู
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ป.๕

๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง และครู
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ป.๖

๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง และครู
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความซื่ อสัตย์

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ม.๑

๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั เพื่อนพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง และครู
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง

๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง และครู
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง

๖๖

คุณลักษณะ
ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ชั้นปี
ม.๒

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ม.๓

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ม.๔

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ม.๕

ซื่อสัตย์
สุ จริ ต

ม.๖

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ป.๑

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง และครู
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง และครู เป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นความ
ซื่อสัตย์
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความซื่ อสัตย์
๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง และครู
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง
๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง และครู
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
๑. ฝึ กให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
๒. ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง และครู เป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นความ
ซื่อสัตย์
๓. ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความซื่ อสัตย์
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน

๖๗

คุณลักษณะ
มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ชั้นปี
ป.๒

แนวทางการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรี ยน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ป.๓

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรี ยน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ป.๔

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรี ยน ความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ป.๕

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรี ยน ความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ป.๖

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรี ยน ความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน มีความรับผิดชอบ

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ม.๑

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรี ยน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ม.๒

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรี ยน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบใน
การทางาน

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ม.๓

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน

๖๘

คุณลักษณะ
มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ชั้นปี
ม.๔

แนวทางการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ โรงเรี ยน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบใน
การทางาน

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ม.๕

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน

มีวนิ ยั
รับผิดชอบ

ม.๖

จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน ปฏิบตั ิเป็ นปกติวิสัยและเป็ นแบบอย่างที่ดี

มีจิต
สาธารณะ

ป.๑

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน โรงเรี ยน

มีจิต
สาธารณะ

ป.๒

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางานให้ผอู้ ื่น
๓. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน โรงเรี ยน เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน

มีจิต
สาธารณะ

ป.๓

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางาน และแบ่งปั นสิ่ งของให้ผอู ้ ื่น
๓. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยนโรงเรี ยน เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน

มีจิต
สาธารณะ

ป.๔

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางานให้ผอู้ ื่น
๓. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยนโรงเรี ยน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยน

๖๙

คุณลักษณะ
มีจิต
สาธารณะ

ชั้นปี
ป.๕

แนวทางการจัดการเรียนรู้

มีจิต
สาธารณะ

ป.๖

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิ่ งของให้ผอู ้ ื่น
๓. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยน

มีจิต
สาธารณะ

ม.๑

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิ่ งของให้ผอู ้ ื่น
๓. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยน

มีจิต
สาธารณะ

ม.๒

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิ่ งของให้ผอู ้ ื่น
๓. ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยน

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางานและแบ่งปั นสิ่ งของให้ผอู ้ ื่น
๓. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยนโรงเรี ยน ชุมชน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยน

๗๐

คุณลักษณะ
มีจิต
สาธารณะ

ชั้นปี
ม.๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้

มีจิต
สาธารณะ

ม.๔

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิ่ งของให้ผอู ้ ื่น
๓. ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยน

มีจิต
สาธารณะ

ม.๕

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาให้ผอู ้ ื่น
๓. ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยนและชุมชน

มีจิต
สาธารณะ

ม.๖

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ พร้อมช่วยแก้ปัญหา
๓. ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยน ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาหรื อร่ วมสร้างสิ่ งที่ดีงามตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

๑. ฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
๒. อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิ่ งของ และช่วยแก้ปัญหาให้ผอู ้ ื่น
๓. ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน
๔. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรี ยนและชุมชน

๗๑

คุณลักษณะสาหรับผู้เรียนในแต่ ละทุกช่ วงวัย
คุณลักษณะ
ใฝ่ ดี

ชั้นปี
ป.๑

ใฝ่ ดี

ป.๒

ใฝ่ ดี

ป.๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. จัดกิจกรรมให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ิได้
๒. รู้จกั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๓. เชื่อฟังคาสัง่ สอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๔. ตั้งใจเรี ยน
๑. จัดกิจกรรมให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ิได้
๒. รู้จกั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๓. เชื่อฟังคาสัง่ สอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๔. ตั้งใจเรี ยน
๕. รู้จกั ปรับปรุ งตัวเองในข้อผิดพลาด
๖. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั มัธยัสถ์ และเก็บออม
๑. จัดกิจกรรมให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ิได้
๒. รู้จกั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๓. เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๔. ตั้งใจเรี ยน
๕. รู้จกั ปรับปรุ งตัวเองในข้อผิดพลาด
๖. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั มัธยัสถ์ และเก็บออม
๗. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั อดทน กล้าแสดงสิ่ งที่ถูกต้อง รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของชุมชน

๗๒

คุณลักษณะ
ใฝ่ เรี ยนรู้

ชั้นปี
ป.๔

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ใฝ่ เรี ยนรู้

ป.๕

๑. ตั้งใจเรี ยนรู ้
๒. เอาใจใส่ ในการเรี ยน และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
๓. สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ
๔. ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้จากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๕. บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
๖. แลกเปลี่ยนความรู ้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

ใฝ่ เรี ยนรู้

ป.๖

๑. ตั้งใจเรี ยนรู ้
๒. เอาใจใส่ ในการเรี ยน และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
๓. สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ
๔. ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้จากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๕. บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สรุ ปเป็ นองค์ความรู้
๖. แลกเปลี่ยนความรู ้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

๑. ตั้งใจเรี ยนรู ้
๒. เอาใจใส่ ในการเรี ยน และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
๓. สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ
๔. ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้จากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๕. บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
๖. แลกเปลี่ยนความรู ้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

๗๓

คุณลักษณะ
อยูอ่ ย่าง
พอเพียง

ชั้นปี
ม. ๑

อยูอ่ ย่าง
พอเพียง

ม. ๒

อยูอ่ ย่าง
พอเพียง

ม. ๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่ งของ เครื่ องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๒. ใช้ทรัพยากรของส่ วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
๓. ปฏิบตั ิตนและตัดสิ นใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๔. ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น และไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผูอ้ ื่นกระทาผิดพลาด
๕. วางแผนการเรี ยน การทางานและการใช้ชีวติ ประจาวันบนพื้นฐานของความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร
๖. รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ และปรับตัว อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
๑. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่ งของ เครื่ องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๒. ใช้ทรัพยากรของส่ วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
๓. ปฏิบตั ิตนและตัดสิ นใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๔. ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น และไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผูอ้ ื่นกระทาผิดพลาด
๕. วางแผนการเรี ยน การทางานและการใช้ชีวติ ประจาวันบนพื้นฐานของความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร
๖. รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ และปรับตัว อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
๑. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่ งของ เครื่ องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๒. ใช้ทรัพยากรของส่ วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
๓. ปฏิบตั ิตนและตัดสิ นใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๔. ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น และไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผูอ้ ื่นกระทาผิดพลาด
๕. วางแผนการเรี ยน การทางานและการใช้ชีวติ ประจาวันบนพื้นฐานของความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร
๖. รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ และปรับตัว อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

๗๔

คุณลักษณะ
มีความ
มุ่งมัน่

ชั้นปี
ม. ๔

มีความ
มุ่งมัน่

ม. ๕

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. เอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็ จ
๓. ปรับปรุ งและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
๔. ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปั ญหาและอุปสรรค
๕. พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็ จ
๖. ชื่นชมผลงานความสาเร็ จด้ายความภาคภูมิใจ
๑. เอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็ จ
๓. ปรับปรุ งและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
๔. ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปั ญหาและอุปสรรค
๕. พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็ จ
๖. ชื่นชมผลงานความสาเร็ จด้ายความภาคภูมิใจ

๗๕

คุณลักษณะ
มีความ
มุ่งมัน่

ชั้นปี
ม. ๖

แนวทางการจัดการเรียนรู้
๑. เอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็ จ
๓. ปรับปรุ งและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
๔. ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปั ญหาและอุปสรรค
๕. พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็ จ
๖. ชื่นชมผลงานความสาเร็ จด้ายความภาคภูมิใจ

๗๖

แนวทางการจัดตารางเรียน
ในการกาหนดตารางเรี ยน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนนั้น ควรปรับ ตารางเรี ยน ให้มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรี ยน บูรณาการ
ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้ และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ให้มีความยืดหยุน่ และเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
( ตัวอย่าง )
รู ปแบบที่ ๑ การจัดตารางเรียน สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓
การจัดกิจกรรมทั้งใน - นอกห้ องเรียน และบูรณาการตัวชี้วดั กับจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรี ยน
วัน/เวลา

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

กิจกรรมในห้ องเรียน
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

จันทร์

สังคม
วิทย์
สุ ขศึกษา

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

กิจกรรมโฮมรู ม
กิจกรรมแนะแนว
ข่าวและเหตุการณ์

ไทย – คณิต

ภาษาต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์

กิจกรรมนอกห้ องเรียน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
กิจกรรมบรู ณาการ
(ทักษะชีวติ )
ไทย คณิ ต สังคม วิทย์
จุดเน้นการอ่าน-เขียนและการคิด การสื่ อสาร .
กิจกรรมบูรณาการ ลูกเสื อ /ยุวกาชาด / บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และจุดเน้นทักษะการคิดแก้ปัญหา
ทักษะชีวติ และจิตสาธารณะ
กิจกรรมบูรณาการ สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ ดนตรี และทักษะชีวติ
กิจกรรมบูรณาการการงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี และ
การพัฒนาลักษณะนิสยั กีฬา
ภาษาต่างประเทศ และจุดเน้น
ดนตรี ศิลปะ และสุนทรี ยภาพ
ทักษะการคิดแก้ปัญหา
และจุดเน้น ทักษะชีวติ
และการสื่ อสาร

๗๗

( ตัวอย่าง )
รู ปแบบที่ ๒ การจัดตารางเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
การจัดกิจกรรมใน - นอกห้ องเรียนและบูรณาการตัวชี้วดั กับจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน
วัน/ เวลา

๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.

กิจกรรมในห้ องเรียน
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

จันทร์
อังคาร
พุธ

ไทย

คณิ ต

การเรี ยนรู ้เนื้อหา
ตามกลุ่มสาระอื่นๆ

พฤหัสบดี
ศุกร์

หมายเหตุ
ภาคเช้ า จัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ (หลัก)
ภาคบ่ าย จัดการเรี ยนรู ้บูรณาการตัวชี้วดั และจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน

กิจกรรมนอกห้ องเรียน
๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมบรู ณาการ ไทย คณิ ต สังคม
กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม
วิทย์ จุดเน้นการอ่าน-เขียนและ
(ทักษะชีวติ )
การคิด การสื่ อสาร
กิจกรรมบูรณาการ ลูกเสื อ /ยุวกาชาด บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และจุดเน้นทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะชีวติ และจิตสาธารณะ
กิจกรรมลูกเสื อ/เนตรนารี / ยุว ฯ /
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
บาเพ็ญประโยชน์
สาธารณประโยชน์
กิจกรรมบูรณาการด้านลักษณะนิสยั
การกีฬา ดนตรี ศิลปะ และสุนทรี ยภาพ
กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ
(โครงงาน/การสารวจ/กิจกรรมภาคปฏิบตั ิท้ งั ใน
และนอกห้องเรี ยน)

๗๘

แนวทางการจัดการเรียนรู้นอกห้ องเรียน
แนวคิด
๑. การเรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เนื่ องจากความรู ้ต่าง ๆ มีอยูใ่ นสิ่ งต่าง ๆรอบตัวเราไม่วา่
จะเป็ นสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรื อสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
๒. ชุ มชน ท้องถิ่ นเป็ นศูนย์รวมแห่ งชี วิตและวิถีชีวิตของผูค้ น ประกอบไปด้วยเรื่ องราว เหตุการณ์
หลากหลายรู ปแบบ แง่มุม เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ทางธรรมชาติ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมประเพณี การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ นอกห้องเรี ยน จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ เรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนอันกว้างใหญ่ ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากสภาพจริ งในวิถีชีวติ
๓. การเรี ยนรู ้ จากวิถีชีวิตในชุ มชนเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่มีความหมายและเชื่ อมโยงกับชี วิตจริ งของผูเ้ รี ยน
ในขณะเดี ย วกันทั้งผูค้ นที่แตกต่างกัน ด้วยช่ วงวัย หลากหลายมิ ติเชิ งประสบการณ์ ย่อมทาให้สถานการณ์
การเรี ยนรู ้ ในระบบสังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ เป็ นเสมือนโจทย์การฝึ กฝนทักษะสาคัญของ
ผูเ้ รี ยนทั้งทักษะการคิด ทักษะชี วิต การสื่ อสารและเสริ มสร้างการเป็ นสมาชิ กที่ดีของชุ มชนร่ วมแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สังคมต่อไป
เรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน....นอกห้ องเรียนเหมือน...หรือแตกต่ างอย่างไร
การเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนมี ท้ งั ความเหมื อนและความแตกต่าง และก่ อให้เกิ ดการ
พัฒนาทัก ษะ/ความรู ้ ที่แตกต่ า งกัน ผูเ้ กี่ ย วข้องในการออกแบบและจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา
จึงควรพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

๗๙

ในห้ องเรียน

นอกห้ องเรียน

ในโรงเรียน

สิ่ งทีเ่ ปลีย่ นไป
นอกในโรงเรียน

๑. ห้ องเรียน โต๊ ะเก้าอี้

๑. ทุกที่ กว้ างใหญ่

แหล่ งเรียนรู้

๒. ครู หนังสื อ ตารา

๒. ผู้คน ผู้ร้ ู ปราชญ์ ชาวบ้ าน สภาพจริง
ในชุ มชน ท้องถิ่น สิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สั งคม การเมือง ฯลฯ

วิธีการเรี ยนรู้

๓. นักเรียน ผู้รับความรู้

บรรยากาศ

๔. ในโลกสี่ เหลีย่ มแคบๆ ใบเดิม

๓. ผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ ผู้สร้ างความรู้
จากประสบการณ์ ตรง การเรี ยนรู้ ร่วมกัน
ผู้อนื่
๔. ในโลกกว้างใหญ่ เต็มไปด้ วยความท้า
ทายหลากหลายมิติ

สถานศึกษา
นอกในโรงเรียน

ทักษะ/ความสามารถ

๕. การรับรู้

๕. การสารวจรวบรวม คิดวิเคราะห์
นาเสนอสื่ อสาร แก้ ปัญหา สรุ ปความรู้
การทางานร่ วมกับผู้อื่น ภาวะผู้นา ผู้ตาม
ฯลฯ

๘๐

การออกแบบกิ จกรรมนอกห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถผูเ้ รี ยนตามจุ ดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน มีแนวดาเนินการดังนี้
การจัดกิจกรรมนอกห้องเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ ความสามารถสอดคล้อง
ตามจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง สิ่ งสาคัญคือการออกแบบกิจกรรมนอกห้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องตลอดแนว เป็ นภาคเรี ยน/ ปี ในแต่ละระดับชั้น โดยยึดหลักการจัด ดังนี้
๑. กาหนดเป้ าหมาย
๒.ปรับตารางเรี ยนให้มีความยืดหยุน่ เพียงพอต่อเนื่อง และเชื่อมโยงตลอดแนว
๓.ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรคานึงถึง
o จัดลาดับกิจกรรมจากง่ายไปหายาก
o กิจกรรมเอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองทั้งทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และทุกมิติในแต่ละช่วงวัยตามจุดเน้นฯอย่างต่อเนื่ อง
o กิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ตามสภาพจริ ง เป็ นต้น
o กิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนรู ้ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
o การตรวจสอบ/ประเมินผล
๑. กาหนดเป้าหมาย
ระบุทกั ษะ ความสามารถที่ตอ้ งการพัฒนาตามจุดเน้นฯ และเป้ าหมาย ระดับความก้าวหน้าของ
นักเรี ยนแต่ละช่วงวัยอย่างชัดเจน
๒. ปรับตารางเรียน
ปรับตารางเรียน : สั ดส่ วนเวลาเรียนในและนอกห้ องเรียนให้ ใกล้เคียงกัน
ตารางเรี ยนที่ พบเห็ นทัว่ ไปในปั จจุ บนั เป็ นตารางเรี ยนที่ กาหนดให้ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ อยู่กบั ตาราใน
ห้องเรี ยน วันละ ๕-๖ วิชา ๆ ละ ๑ ชัว่ โมง ปรั บเปลี่ยนเป็ นการจัดสั ดส่ วนเวลาเรี ยนใหม่ ให้มีท้ งั การเรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนด้วยสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน
ตัวอย่างการปรับตารางเรียน
โครงสร้างเวลาเรี ยนของหลักสู ตรสถานศึกษาที่ได้ออกแบบไว้แล้วและ มีความสอดคล้องกับจุดเน้น
การพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนตามที่ กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด จากนั้นให้นาโครงสร้ างเวลาเรี ยนดังกล่ าวมา
ร่ วมกันออกแบบตารางเรี ยน

๘๑

ช่ วงเช้ า
๑. จัดให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมแนะแนวและข่าวเหตุการณ์ส้ ัน ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
เข้าใจ รู ้จกั ตนเอง และสามารถเสนอข่าวเหตุการณ์ได้ตามวัยของผูเ้ รี ยน โดยจัดทุกวัน (๕ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที)
๒. จัดให้ ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่ งเน้นแนวคิด/หลักการ/ทฤษฎี ของ
สาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ โดยจัดเวลาเรี ยนดังนี้
๒.๑ ภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ จัดให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนทุกวัน (๕ วัน ๆ ละ ๑ ชัว่ โมง)
๒.๒ ประวัติศาสตร์ จัดให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๑ ชัว่ โมง
๒.๓ ภาษาอังกฤษ จัดให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๑ ชัว่ โมง
ช่ วงบ่ าย
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ต่างๆ และกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ย นตามความพร้ อ มของสถานศึ ก ษา และความพร้ อมของนัก เรี ย น โดยอาจจัดในลัก ษณะของหน่ ว ย
การเรี ย นรู ้ บู รณาการหรื อโครงงาน รวมทั้ง จัด ให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ น อกห้องเรี ย นหรื อแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ใ น
โรงเรี ยน ชุมชน
(ภาคเช้ า)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ฯหลักในห้องเรี ยน

(ภาคบ่ าย)
- กิจกรรมบูรณาการจุดเน้นฯนอกห้องเรี ยน

ตัวอย่างรายละเอียดดังภาคผนวก
๓. ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
เลือกระบุกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจ ท้าทาย มีลาดับความง่าย-ยาก เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะผูเ้ รี ยนแต่ละช่วงวัย เป็ นกิจกรรมที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองกับแหล่งเรี ยนรู ้ในสภาพจริ งไปพร้อมกับการฝึ กฝน เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถพื้นฐานตามมิติใน
จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน

๘๒

สั ปดาห์ /กิจกรรม
สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่ สัปดาห์ ที่
๑-๘
๙-๑๑
๑๒-๑๔ ๑๕-๑๗ ๑๘-๒๐ ๒๑-๒๓ ๒๔-๒๖ ๒๗-๒๙ ๓๐-๓๕ ๓๖-๔๐
เตรี ยม
ความ
พร้อมใน
ห้องเรี ยน

-กิ จกรรม ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ตรวจสอบ
ก้า วสู่ โ ลก ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ประมวลผล
การอ่าน
................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

๔. การตรวจสอบ/ประเมินผล
การตรวจสอบและประเมินผล
ผู ้เ กี่ ย วข้ อ งในสถานศึ ก ษาก าหนดวิ ธี ก าร เครื่ องมื อ และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้ เ หมาะสม
เพื่อตรวจสอบประเมินและยกระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
การปฏิบัติจริง ตรวจสอบ ประเมิน สะท้อนผล
หลังจากการดาเนินการตามขั้นตอนตามลาดับแล้ว ครู นาไปปฏิบตั ิจริ ง พร้อมทั้งทาหน้าที่ประเมินผล
การจัดการเรี ยนรู ้ นาเสนอต่อผูบ้ ริ หารเพื่อสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ตามลาดับ เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ต้องนาเสนอการดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นสู่ ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นสู งต่อไป
การพัฒนาเพิม่ พูน
เมื่อปรากฎผลการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว ผูเ้ กี่ยวข้องในสถานศึกษามีหน้าที่ตอ้ งนาไป
ปรับปรุ ง/พัฒนาต่อเพื่อให้คุณภาพผูเ้ รี ยนสู งขึ้นต่อไป
แหล่ งเรียนรู้ นอกห้ องเรี ยน
ชุมชน ท้องถิ่น และสิ่ งแวดล้อมเป็ นห้องเรี ยนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแหล่งเรี ยนรู ้หลากหลายประเภท
๑. บริ เวณและสถานที่ต่าง ๆ ภูมิทศั น์ของโรงเรี ยนในชุ มชน /ท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน เช่ น
สวนป่ า สวนพฤกษศาสตร์ สนามกีฬาโรงเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ห้องครัว โรงอาหาร ห้องสมุด หอประชุม
เป็ นต้น แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน/ท้องถิ่น เช่น วัด สถานีอนามัย ตลาด หอสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาล ทุ่งนา ป่ า
ชุมชน เป็ นต้น
๒. ผูร้ ู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
๓. เรื่ องราว สถานการณ์ และเหตุการณ์สาคัญ
๔. วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นและวันสาคัญทางราชการ
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เรียนรู้ อะไร...จากแหล่ งเรียนรู้ นอกห้ องเรียน
การจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ สารวจ สื บค้น รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ นาเสนอแลกเปลี่ ยน และสรุ ปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเป็ น
แหล่ ง เรี ยนรู ้ จะทาให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิ ญกับสภาพจริ งของชี วิตหลากหลายมิ ติ ได้สัม ผัสกับ ธรรมชาติ และได้
ประสบการณ์ ตรงกับการเรี ยนรู ้ กบั ผูค้ นที่แตกต่างกันหลายช่ วงวัย มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดประสบการณ์
หลากหลายมิติ ร่ วมดูแลและร่ วมเรี ยนรู ้ จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายจริ งต่อผูเ้ รี ยน
“ธรรมชาติเป็ นครู”
ห้องเรี ยนธรรมชาติ เป็ นห้องเรี ยนแห่งประสบการณ์ตรงที่ผเู ้ รี ยนจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความงดงาม
ระบบ และความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติท้ งั ที่เป็ นดิน น้ า ป่ าไม้ อากาศ ฯลฯ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ธรรมชาติจึงเป็ นไปได้ท้ งั ในแนวทางเพื่อการปลูกฝั งเจตคติ จินตนาการ ฝึ กฝนทักษะการคิด และการสารวจ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอ การสื่ อสาร การแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ ก
การเป็ นผูน้ า ผูต้ าม การทางานกลุ่ม และทักษะการตัดสิ นใจ เป็ นต้น
วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ ในชุ มชน ท้องถิ่ น เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะ
และความสามารถพื้นฐานทางสังคม ทักษะการคิดและทักษะชี วิตอย่างหลากหลาย ทั้งการวางแผน การสารวจ
การสังเกต บันทึกรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอ การอ่าน การเขียน การสื่ อสาร การทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น การฝึ กมารยาททางสังคม รวมทั้งเกิดความรัก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี ของตนเอง
ผูร้ ู ้ ภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นศูนย์รวมปรัชญา แนวคิ ด หลักปฏิ บตั ิสาคัญของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่ น การจัดกิ จกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีปฏิ บตั ิ จากผูร้ ู ้ /ภูมิปัญญา หรื อ
ปราชญ์ชาวบ้าน
นอกจากจะเป็ นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ จริ ยวัตรและวิถีปฏิ บตั ิที่พึงให้กบั ผูเ้ รี ยนแล้ว ยัง
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เกิ ดบรรยากาศร่ วมกันเรี ย นรู ้ ถ่ ายโอน ส่ ง ทอดประสบการณ์ จากชนชั้นที่ ต่า งวัยกัน
นอกจากนั้น ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การ
วางแผน แบ่งปั นหน้าที่ กนั ทางาน สังเกต สารวจค้นคว้า ลงมือปฏิ บตั ิ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล
แก้ปัญหา ปรับปรุ ง นาเสนอ แลกเปลี่ยน สรุ ปความรู ้ ทักษะทางสังคม การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นและทักษะชีวติ
ศิลปะการละคร
การเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการของศิ ล ปะการละครรู ป แบบต่า ง ๆ เช่ น ละครสร้ างสรรค์ ละครหุ่ น
ละครใบ้ หรื อแม้แต่สื่อพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง หมอลา เพลงโคราช ฯลฯ โดยไม่คานึ งถึงความสมบูรณ์ในแง่
ศิ ล ปะการละครมากกว่า กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เกิ ดจากการลงมื อปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรม จะช่ วยให้ผูเ้ รี ย น เกิ ด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและได้พ ฒ
ั นาทั้ง ความคิ ดสร้ า งสรรค์และความรู ้ ท างสุ นทรี ยศาสตร์
ความสามารถในการใช้ความคิดและวิจารณญาณ ทักษะทางสังคมและความสามารถในการทางานร่ วมกับ

๘๔

ผูอ้ ื่น ทักษะกระบวนการเรี ยนรู ้ ความรู ้สึกทางศีลธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณ รวมทั้งความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวตนเองและผูอ้ ื่น นอกจากนี้ ทักษะการเรี ยนรู ้จากกระบวนการศิลปะการละคร ยังเป็ นโอกาสได้ฝึกฝน
ตนเองในบทบาทต่อไปนี้
ผูเ้ ขียนบทละคร
ผูก้ ากับการแสดง

การใช้ภาษา การอ่าน การเขียน
การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การทางานเป็ นทีม การแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ การตีความบทละคร การสร้างจินตนาการ การใช้ร่างกาย
การใช้เสี ยง ทักษะการพูด
ผูอ้ อกแบบฉาก
การออกแบบ การวาด ทักษะทางศิลปะ
ผูแ้ ต่งหน้า/จัดเสื้ อผ้า การออกแบบการตัดเย็บ
ผูเ้ ล่น
การแสดง สมาธิ การพูด การสื่ อสาร ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
การตีความ การแก้ปัญหา การทางานเป็ นทีม
ฝ่ ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ พิธีกร การออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์
บทบาทของผูน้ ากิจกรรม
ผูว้ างแผน
วางแผนและเตรี ยมการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
ผูจ้ ดั กิจกรรม
ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากกระบวนการโดยบูรณาการความรู ้ ทักษะ
การเรี ยนรู้ และกระบวนการละครเข้าด้วยกัน
ผูป้ ระเมิน
ประเมินผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน โดยคานึงถึงทักษะการสื่ อสาร ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ สมาธิ การตอบสนอง จินตนาการ การเคลื่อนไหว การใช้
ภาษา ความร่ วมมือ การจัดการ เจตคติและความเข้าใจ
มีกระบวนการตรวจสอบและประเมิน
การจัดกิจกรรมนอกห้องเรี ยนจะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผล ซึ่ งได้จดั ทาแนวทางการวัดผลและประเมินผลแล้วในตอนต่อไป
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ตอนที่ ๓ การวัดและประเมินผลตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การวัดและประเมินผลคุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น สถานศึกษาจะต้องประเมินตามตัวชี้ วดั ของ
หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ ตรงตามจุ ดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ย น
โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ มี ค วามหลากหลาย มี คุ ณ ภาพตรงตามตัว ชี้ วัด
เน้นการประเมินตามสภาพจริ งโดยเฉพาะการประเมินในระดับชั้นเรี ยน
การประเมินระดับชั้นเรี ยน เป็ นกระบวนการประเมินที่ครู ดาเนิ นการเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และ
ตัดสิ นผลการเรี ยนในรายวิชาและกิจกรรมที่จดั การเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั ซึ่ งกาหนดเป็ นเป้ าหมาย ในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการ
ปฏิบตั ิงาน การแสดงกิริยาอาการต่างๆ ของผูเ้ รี ยนตลอดเวลาที่จดั กิ จกรรม เพื่อดูว่าบรรลุตามตัวชี้ วดั
หรื อมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตวั ชี้ วดั เพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่ องเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่ องสาหรับการ
ประเมินเพื่อตัดสิ นเป็ นการตรวจสอบความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยน แล้วตัดสิ นว่าผูเ้ รี ยนมี ผลการ
เรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของ หน่ วยการเรี ยนรู ้ หรื อการประเมินผล
กลางภาคหรื อปลายภาคตามรู ปแบบการประเมินที่สถานศึกษากาหนด ผลการประเมินนอกจากจะให้
เป็ นคะแนนหรื อระดับผลการเรี ยนแก่ผูเ้ รี ยนแล้ว ต้องนามาเป็ นข้อมูลสาหรับใช้ปรับปรุ งการเรี ยนรู้
ต่อไป
การประเมินผลตามสภาพจริ ง เป็ นการประเมินที่มีลกั ษณะดังนี้
๑. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริ งมีลกั ษณะสาคัญคือ ใช้วิธีการประเมินกระบวนการ
คิดที่ซบั ซ้อนความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ศักยภาพของผูเ้ รี ยนในด้า นของผูผ้ ลิตและกระบวนการที่
ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผูเ้ รี ยนสามารถจดจาความรู ้อะไรได้บา้ ง
๒. เป็ นการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อวินิจฉัยผูเ้ รี ยนในส่ วนที่ควรส่ งเสริ ม และ
ส่ วนที่ควรแก้ไขปรั บปรุ ง เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถความสนใจ และ
ความต้องการของแต่ละบุคคล
๓. เป็ นการประเมินที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมประเมินผลงานของทั้งตนเอง และของ
เพื่อนร่ วมห้อง เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ตัวเอง เชื่อมัน่ ตนเองสามารถพัฒนาข้อมูลได้
๔. ข้อมู ลที่ ป ระเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็ นถึ งกระบวนการเรี ย นการสอนและการวาง
แผนการสอนของผูส้ อนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ยน
แต่ละบุคคลได้หรื อไม่
๕. ประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนในการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ไปสู่ ชีวติ จริ ง
๖. ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๘๖

การประเมินจุดเน้ นคุณภาพผู้เรียน เป็ นการประเมิน ๒ ด้ าน ดังนี้
๑. ด้ านทักษะ ความสามารถ
๑.๑ ภาษาไทย
๑.๑.๑ อ่านออก อ่านคล่อง
๑.๑.๒ เขียนได้ เขียนคล่อง
๑.๑.๓ การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
๑.๒ คณิ ตศาสตร์
๑.๒.๑ คิดเลขเป็ น
๑.๒.๒ คิดเลขคล่อง
๑.๓ ทักษะการคิด
๑.๓.๑ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
๑.๓.๒ ทักษะการคิดขั้นสู ง
๑.๔ ทักษะชีวติ
๑.๕ การแก้ปัญหา
๑.๖ การใช้เทคโนโลยี
๑.๗ รักการเรี ยนรู้
๑.๘ การแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
๑.๙ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒. ด้ านคุณลักษณะ
๒.๑ การประเมินคุณลักษณะทุกช่วงวัย
๒.๑.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒.๑.๒ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
๒.๑.๓ มีวนิ ยั รับผิดชอบ
๒.๑.๔ มีจิตสาธารณะ
๒.๒ การประเมินคุณลักษณะเฉพาะช่วงวัย
๒.๒.๑ ป.๑ – ป.๓ ใฝ่ ดี
๒.๒.๒ ป.๔ – ป.๖ ใฝ่ เรี ยนรู้
๒.๒.๓ ม.๑ – ม.๓ อยูอ่ ย่างพอเพียง
๒.๒.๔ ม.๔ – ม.๖ มีความมุ่งมัน่

๘๗

แนวทางการประเมินตามจุดเน้ นคุณภาพผู้เรี ยน
๑. ด้ าน ความสามารถ และทักษะ
๑.๑ ภาษาไทย
จุดเน้ น
อ่านออก

อ่านออก

แนวทางการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
ป. ๑ อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจ - ให้ผเู ้ รี ยนอ่าน ออกเสี ยงคาตามวงคาศัพท์ - แบบทดสอบการ อ่านออกเสี ยงและ
ความหมายของคาพื้นฐาน ของชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ที่กาหนด พร้อม การบอกความหมายของคา
ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐๐ คา
ทั้งบอกความหมายของคา โดยการแสดง
- แบบบันทึกผลการอ่านออกเสี ยงและ
ท่าทาง หรื อชี้รูปภาพที่กาหนดแล้วบันทึกผล การบอกความหมายของคา
การอ่าน การบอกความหมายของคาลงใน
แบบบันทึก
ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ป.๒ อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจ
ความหมายของ คา
พื้นฐานเพิ่มจาก ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๑ ได้ไม่
น้อยกว่า ๘๐๐ คา และ
อ่านข้อความ เรื่ องที่มี
ความยากง่ายใกล้เคียงกับ
หนังสื อเรี ยนและมี
มารยาทในการอ่าน

- ให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงคาตามวงคาศัพท์
ของชั้นประถมศึกษา ปี ที่ ๒ ที่กาหนด พร้อม
ทั้งบอกความหมาย ของคา โดยการแสดง
ท่าทาง หรื อชี้รูปภาพที่กาหนด แล้วบันทึกผล
การอ่าน การบอกความหมายของคาลงใน
แบบบันทึก
- ให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงข้อความและเรื่ องที่
มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยนแล้ว
บันทึกผลการอ่านลงในแบบบันทึก

- แบบทดสอบการอ่านออกเสี ยง และ
การบอกความหมายของคา
- แบบบันทึกผลการอ่านออกเสี ยง และ
การบอกความหมายของคา
- แบบทดสอบการอ่านออกเสี ยง
ข้อความ และเรื่ อง
- แบบบันทึกผลการอ่านออกเสี ยง
ข้อความ และเรื่ อง

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน : อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจ
ความหมายของคาพื้นฐานชั้น ป. ๑ ได้
๖๐๐ คา ขึ้นไป

ผ่ าน : อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจ
ความหมายของคาพื้นฐานเพิ่มจากชั้น ป.๑
ได้ ๘๐๐ คา ขึ้นไป
ผ่ าน : อ่านข้อความและเรื่ องที่มีความยาก
ง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยนชั้น ป.๒ ได้
ถูกต้องตามอักขรวิธี เว้นวรรคตอน และมี
มารยาทในการอ่าน

๘๘

จุดเน้ น
อ่านออก

อ่านคล่อง

แนวทางการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
ป. ๓ อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจ - ให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกสี ยงคาตามวงคาศัพท์
- แบบทดสอบการอ่านออกเสี ยงและการ
ความหมายของ คา
ของชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ที่กาหนด พร้อม บอกความหมายของคา
พื้นฐานเพิ่มจากชั้น
ทั้งบอกความหมายของคา โดยการแสดง
- แบบบันทึกผลการอ่านออกเสี ยงและ
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
ท่าทาง หรื อชี้รูปภาพที่กาหนด หรื อพูด แล้ว การบอกความหมายของคา
ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐ คา บันทึกผลการอ่าน การบอกความหมายของคาลง - แบบทดสอบการ อ่านออกเสี ยง
และอ่านข้อความ เรื่ อง
ในแบบบันทึก
ข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรอง และความ
บทร้อยกรอง ที่มีความยาก - ให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงข้อความ เรื่ อง
เข้าใจในเรื่ องที่อ่าน
ง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อ บทร้อยกรอง ที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับ
- แบบบันทึกผลการอ่านออกเสี ยง
เรี ยนด้วย
หนังสื อเรี ยนชั้น ป. ๓ และตอบคาถามเกี่ยว ข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรอง และความ
ความเข้าใจและมีมารยาท กับเรื่ องที่อ่าน แล้วบันทึกผลการอ่านออก
เข้าใจในเรื่ องที่อ่าน
ในการอ่าน
เสี ยงและการตอบคาถามลงในแบบบันทึก
ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ป. ๖ อ่านข้อความ เรื่ อง บท
ร้อยกรองที่มีความยากง่าย
ใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน
อย่างคล่องแคล่วสรุ ป
ใจความสาคัญ แยกแยะ
ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นและ
มีมารยาทในการอ่าน

- ให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงข้อความ เรื่ อง บท
ร้อยกรอง ที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับ
หนังสื อเรี ยนชั้น ป. ๖ และสรุ ปใจความ
สาคัญ แยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น จาก
เรื่ องที่อ่าน แล้วบันทึกผลการอ่านออกเสี ยง
และ การสรุ ปใจความสาคัญ ข้อเท็จจริ ง
ข้อคิดเห็น ลงในแบบบันทึก

- แบบทดสอบการอ่านออกเสี ยง
ข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรอง และสรุ ป
ใจความสาคัญ ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น
จากเรื่ องที่อ่าน
- แบบบันทึกผลการอ่านออกเสี ยงข้อ
ความ เรื่ อง บทร้อยกรอง และการสรุ ป
ใจความสาคัญ ข้อเท็จจริ งข้อคิดเห็น

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน : อ่านคาพื้นฐานและเข้าใจ
ความหมายของคาพื้นฐานเพิ่มจากชั้น ป.
๒ ได้ ๑,๒๐๐ คา ขึ้นไป
ผ่ าน : อ่านข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรองที่
มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน
ชั้น ป. ๓ ได้ถกู ต้องตามอักขรวิธี ฉันท
ลักษณ์ เว้นวรรคตอนถูกต้อง
มีมารยาทในการอ่าน และ ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้

ผ่ าน : อ่านข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรอง
ที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน
ชั้น ป. ๖ ได้ถกู ต้องตามอักขรวิธี
ฉันทลักษณ์เว้นวรรคตอนถูกต้องมี
มารยาทในการอ่านสรุ ปใจความสาคัญ
และข้อเท็จจริ งข้อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน
ได้ตามเวลาที่กาหนด

๘๙

๑.๑.๒ เขียนได้ เขียนคล่อง
๑) เขียนได้
ความสามารถ และทักษะ

แนวทางการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
เกณฑ์ การประเมิน
-แบบทดสอบการเขียนคาพื้นฐานตามคา ผ่ าน : เขียนคาพื้นฐานเพิ่มจากชั้น ป. ๑ ได้
บอกและนาคาพื้นฐานนั้นมาแต่ง
๖๐๐ คาขึ้นไป เขียนประโยคง่ายๆ ที่สื่อ
ประโยค
ความหมายได้ โดยใช้คาพื้นฐาน ชั้น ป.๑
และมีมารยาทในการเขียน

จุดเน้ น

ชั้น

เขียนได้

ป. ๑ เขียนคาพื้นฐานได้
ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐๐ คา
ประโยคง่าย ๆ ได้ และมี
มารยาทในการเขียน

เขียนได้

ป.๒ เขียนคาพื้นฐานเพิ่มจาก ให้ผเู ้ รี ยนเขียนคาพื้นฐานชั้น ป.๒ ตาม คา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ได้ บอก และให้ผเู ้ รี ยนเลือกภาพที่สนใจแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐๐ คา เขียน เขียนบรรยายภาพนั้น
บรรยายภาพ และมี
มารยาทในการเขียน

- แบบทดสอบการเขียนคาพื้นฐานตาม
คาบอก

ผ่ าน : เขียนคาพื้นฐานเพิ่มจากชั้น ป.๑ ได้
๘๐๐ คาขึ้นไป เขียนบรรยายภาพได้
สอดคล้องกับสาระสาคัญของภาพโดยใช้
คาพื้นฐานชั้น ป.๒ และมีมารยาทในการ
เขียน

เขียนได้

ป. ๓ เขียนคาพื้นฐานเพิ่มจาก ให้ผเู ้ รี ยนเขียน คาพื้นฐานระดับชั้น ป. ๓
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ ได้ ตามคาบอกและให้ผเู ้ รี ยนเลือกภาพที่สนใจ
ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐ คา
แล้วเขียนเรื่ องจากภาพนั้น
เขียนเรื่ องจากภาพ และมี
มารยาทในการเขียน

-แบบทดสอบการเขียนคาพื้นฐานตาม
คาบอก

ผ่ าน : เขียนคาพื้นฐานเพิ่มจากชั้น ป. ๓
ได้ ๑,๒๐๐ คาขึ้นไป เขียนเรื่ องจากภาพ
เนื้อหาเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ครอบคลุม
สาระสาคัญของภาพ โดยใช้คาพื้นฐาน ชั้น
ป๑ - ๓ และมีมารยาทในการเขียน

วิธีการ
ให้ผเู ้ รี ยนเขียนคาพื้นฐานชั้น ป. ๑ ตามคา
บอกและให้นาคาพื้นฐานนั้นมาแต่งประโยค
ง่ายๆ

๙๐

๑.๑.๒ เขียนได้ เขียนคล่อง
๒) เขียนคล่อง
จุดเน้ น
เขียนคล่อง

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ป. ๖ เขียนเรี ยงความอย่าง
คล่องแคล่ว และมี
มารยาทในการเขียน

วิธีการ
ให้นกั เรี ยนเขียนเรี ยงความตามหัวเรื่ องหรื อ
ประเด็นที่กาหนด

แนวทางการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
-แบบทดสอบเการเขียนเรี ยนความ ย่อ
ความ

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน : เขียนเรี ยงความได้อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ ว เนื้อหาสาระชัดเจน การใช้ภาษา
ถูกต้องและเหมาะสมองค์ประกอบถูกต้อง
ครบถ้วน และมีมารยาท
ในการเขียน

๑.๑.๓ การสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์
จุดเน้ น
การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์
การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

แนวทางการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ป.๑ ตั้งใจฟังและพูดสื่ อสารให้ กาหนดให้ผเู ้ รี ยนฟังเรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อ
เข้าใจโดยใช้คาสุ ภาพ
นิทาน อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วออกมาพูดให้
เพื่อนฟัง

เครื่องมือ
แบบประเมินการพูด

ป.๒ ตั้งใจฟัง และพูดสื่ อสาร
ได้ชดั เจนตรงตาม
วัตถุประสงค์และใช้คา
สุ ภาพ

แบบประเมินการพูด

กาหนดให้ผเู ้ รี ยนฟังนิทาน เรื่ องสั้น อย่างใด
อย่างหนึ่งแล้วออกมาพูดให้เพื่อนฟัง

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
พูดสื่ อสารเรื่ องที่ฟังให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
ถูกต้องตามสาระสาคัญเรื่ องที่ฟัง
ผ่ าน :
พูดสื่ อสารเรื่ องที่ฟังให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์โดย
ใช้ภาษาพูดได้ถกู ต้อง สุ ภาพ

๙๑

จุดเน้ น

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ป.๓ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน
อย่างมีมารยาทและพูด
เขียนสื่ อสารได้อย่าง
ชัดเจนและตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้คา
สุ ภาพ

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ป. ๖ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน
อย่างมีมารยาท และพูด
เขียนแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ จากเรื่ องที่ฟัง ดู
อ่านอย่างสมเหตุสมผล

แนวทางการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
กาหนดให้นกั เรี ยนฟัง ดู อ่าน นิทาน เรื่ องสั้น - แบบประเมินการพูด
บทร้อยกรองฯอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วให้
- แบบประเมินการเขียน
ผูเ้ รี ยน พูด เขียนสื่ อสารจากเรื่ องที่ได้ฟัง ดู
อ่าน นั้น

กาหนดให้ผเู ้ รี ยนฟัง ดู อ่าน นิ ทาน เรื่ องสั้น
บทความ เอกสาร หนังสื อ ข่าว เหตุการณ์
บทร้อยกรอง อย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วพูด
เขียนสื่ อสารเรื่ องที่ฟัง อ่าน

- แบบประเมิน การพูด
- แบบประเมินการเขียน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
- พูดสื่ อสารเรื่ องที่ฟัง ดู อ่านให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
ได้ถกู ต้อง ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์
ของเรื่ องที่ฟัง ดู อ่าน โดยใช้ภาษาพูดได้
ถูกต้อง สุ ภาพ และมีมารยาท
- เขียนเรื่ องที่ฟัง ดู อ่าน โดยใช้ภาษาที่
ถูกต้อง เหมาะสม ตรงประเด็นไม่คดั ลอก
ผลงานผูอ้ ื่น และมีมารยาท
ผ่ าน :
- พูดแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ จากเรื่ อง
ที่ฟัง ดู อ่าน ได้อย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือ
พูดได้กระชับ ตรงประเด็น ใช้ภาษาได้
ถูกต้อง สุ ภาพ และมีมารยาท
- เขียนแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ จาก
เรื่ องที่ฟัง ดู อ่าน โดยใช้ภาษาเขียนที่
ถูกต้อง มีเหตุผล ข้อเขียน มีความแปลก
ใหม่น่าเชื่อถือไม่คดั ลอกผลงานผูอ้ ื่น และ
มีมารยาท

๙๒

จุดเน้ น
การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

การสื่ อสาร
อย่าง
สร้างสรรค์

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

แนวทางการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ม. ๑ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน อย่าง กาหนดให้ผเู ้ รี ยนฟัง ดู อ่าน นิ ทาน เรื่ องสั้น
มีมารยาทและพูดเขียน
บทความ เอกสาร หนังสื อ ข่าว เหตุการณ์
อธิ บายชี้แจง จากเรื่ องที่ บทร้อยกรอง อย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วพูด
ฟัง ดู และอ่านได้หลาย
เขียนสื่ อสารเรื่ องที่ฟัง ดู อ่าน
แง่มุมอย่างสมเหตุสมผล

ม.๔- ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน
ม.๖ อย่างมีมารยาท และพูด
เขียนโน้มน้าว เชิญชวน
และแสดงความคิดใหม่
จากเรื่ องที่ฟังดูและอ่าน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
เป็ นประโยชน์ส่วนรวม

เครื่องมือ
- แบบประเมินการพูด
- แบบประเมินการเขียน

กาหนดให้ผเู ้ รี ยนฟัง ดู อ่าน นิทาน เรื่ องสั้น - แบบประเมินการพูด
บทความ เอกสาร หนังสื อ ข่าว เหตุการณ์ บท - แบบประเมินการเขียน
ร้อยกรอง อย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วพูด เขียน
สื่ อสารเรื่ องที่ฟัง อ่าน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
- พูดอธิ บาย ชี้แจง สาระสาคัญและราย
ละเอียดเรื่ องที่ฟัง ดูอ่าน ได้หลายแง่มุม
อย่างสมเหตุสมผล พูดได้กระชับ ตรง
ประเด็นให้ขอ้ คิด ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
และ มีมารยาท
- เขียน อธิ บาย ชี้แจงจากเรื่ องที่ฟัง ดู อ่าน
โดยใช้ภาษาเขียนที่ถกู ต้อง มีเหตุมีผล
ข้อเขียนมีความแปลกใหม่น่าเชื่อถือไม่
คัดลอกผลงานผูอ้ ื่น และมีมารยาท
ผ่ าน :
-พูดโน้มน้าว เชิญชวนและแสดงความ
คิดเห็นใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมมีเหตุผล มีมารยาท
ในการพูด พูดได้ ตรงประเด็น ใช้ภาษาได้
อย่างถูกต้อง
- เขียนโน้มน้าว เชิญชวนและแสดงความ
คิดเห็นใหม่จากเรื่ องที่ฟัง ดู อ่าน โดยใช้
ภาษาเขียนที่ถกู ต้อง มีเหตุมีผลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม และมีมารยาท

๙๓

๑.๒ คณิตศาสตร์
๑.๒.๑ คิดเลขเป็ น
จุดเน้ น
คิดเลขเป็ น

คิดเลขเป็ น

คิดเลขเป็ น

ชั้น

ความสามารถ และ ทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ป. ๑ บวกและลบจานวนนับไม่ การทดสอบการบวกและลบจานวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ๐ และ
เกิน ๑๐๐ และ๐ และแก้ปัญหาทาง
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ป.๒ บวกและลบจานวนนับไม่ ทดสอบบวกและลบจานวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐
เกิน๑,๐๐๐ และ ๐ คูณ
และ ๐ คูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนไม่
จานวนหนึ่ งหลักกับ
เกินสองหลัก หารตัวหารและผลหารมีหนึ่ง
จานวนไม่เกินสองหลัก
หลัก และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
หารตัวหารและผลหารมี
หนึ่งหลัก และแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์
ป. ๓ บวกและลบจานวนนับไม่ ทดสอบการบวกและลบจานวนนับไม่เกิน
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ๐ คูณ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ คูณจานวนสองหลักกับ
จานวนสองหลักกับ
จานวนสองหลัก หารตัวตั้งไม่เกินสี่ หลัก
จานวนสองหลักหารตัวตั้ง ตัวหารมีหนึ่งหลักและแก้ปัญหาทาง
ไม่เกินสี่ หลัก ตัวหารมี
คณิ ตศาสตร์
หนึ่งหลักและแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์

เครื่องมือ
แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ
จานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ และ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ
จานวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐ และ ๐ คูณ
จานวนหนึ่ งหลักกับจานวนไม่เกินสอง
หลัก หารตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก
และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน : แสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ถกู ต้อง
ตามสถานการณ์ที่กาหนดร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป
ผ่ าน : แสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ถกู ต้อง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ ผ่ าน : แสดงวิธีทาและหาคาตอบได้
จานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ๐ คูณ ถูกต้องร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
จานวนสองหลักกับจานวนสองหลักหาร
ตัวตั้งไม่เกินสี่ หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก
และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

๙๔

๑.๒.๒ คิดเลขคล่อง
จุดเน้ น
คิดเลขคล่อง

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ป. ๖ บวก ลบ คูณ และหาร
จานวนนับ เศษส่ วน
ทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่งและแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทดสอบการบวก ลบ คูณ และหารจานวนนับ
เศษส่ วน ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งและ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

เกณฑ์ การประเมิน
เครื่องมือ
แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวก ลบ คูณ ผ่ าน : แสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ถกู ต้อง
และหาร จานวนนับ เศษส่ วน ทศนิยม
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ไม่เกินสามตาแหน่งและแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์

๙๕

๑.๓ ทักษะการคิด
๑.๓.๑ ทักษะการคิดขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้ น
ทักษะ
การคิด
ขั้นพื้นฐาน

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ป.๑ ทักษะการสังเกต และ
ทักษะการจัดกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
๑. ให้ผเู ้ รี ยนสังเกตรู ปภาพผลไม้ หรื อสัตว์
ฯลฯ แล้วให้ผเู ้ รี ยนจัดกลุ่ม รู ปภาพ ผลไม้
หรื อสัตว์ฯลฯ พร้อมกับบอกเหตุผลในการ
จัดกลุ่ม หรือ
๒. จัดวัสดุหรื อสิ่ งของให้ผเู ้ รี ยนสังเกต แล้ว
ให้ผเู ้ รี ยนจัดกลุ่มวัสดุหรื อสิ่ งของ พร้อมกับ
บอกเหตุผลในการจัดกลุ่ม โดยมีครู คอย
สังเกตการจัดกลุ่ม และการอธิ บายเหตุผลใน
การจัดกลุ่มของผูเ้ รี ยน ฯลฯ

เครื่องมือ
- แบบทดสอบ
- แบบบันทึกการสังเกตจัดกลุ่ม และ
บอกเหตุผลการจัดกลุ่ม

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
ผูเ้ รี ยนจัดกลุ่ม และบอกเหตุผลได้ถกู ต้อง
และเหมาะสม
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินอาจจะ
จัดเป็ นระดับคุณภาพก็ได้ถา้ หากมีการจัด
กลุ่มหรื อบอกเหตุผลหลายรายการ เช่น
ถ้าหากมีการสังเกตแล้วสามารถจัดกลุ่ม
และบอกเหตุผลได้ ๖ รายการ อาจกาหนด
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ๑ จัดกลุ่ม แต่บอกเหตุผลไม่ได้
ระดับ ๒ จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้
๑ – ๒ รายการ (ผ่าน)
ระดับ ๓ จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้
๓ – ๔ รายการ
ระดับ ๔ จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้
๕ - ๖ รายการ

๙๖

จุดเน้ น

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ทักษะ
การคิด
พื้นฐาน

ป.๒ ทักษะการเปรี ยบเทียบ
และทักษะ
การจาแนก

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
๑. ให้ผเู ้ รี ยนสังเกตรู ปภาพวัสดุ หรื อสิ่ งของ
ฯลฯ ที่มีขนาดต่างกันแล้วให้นกั เรี ยน
เปรี ยบเทียบขนาดหรื อความสูงและจาแนก
รู ปภาพวัสดุหรื อสิ่ งของ ฯลฯ ที่มีลกั ษณะ
เหมือนกัน หรื อคล้ายกันพร้อมกับบอกเหตุผล
หรือ
๒. ให้นกั เรี ยนสังเกตวัสดุหรื อสิ่ งของ ซึ่ งวัสดุ
หรื อสิ่ งของที่นามาให้นกั เรี ยนสังเกต เป็ น
วัสดุหรื อสิ่ งของชนิดเดียวกัน เช่น ก้อนหิ น
ใบไม้ ดินสอ ปากกา ฯลฯ แต่มีขนาดหรื อมี
ความสูงหรื อความยาวต่างกัน แล้วให้ผเู ้ รี ยน
เปรี ยบเทียบขนาดหรื อความสูงหรื อความยาว
จากนั้นให้ผเู ้ รี ยนจาแนกสิ่ งของที่ไม่
เหมือนกัน หรื อแตกต่างกันไว้เป็ นหมวดหมู่
พร้อมกับอธิ บายเหตุผล การจาแนก ครู
สังเกต การเปรี ยบเทียบและการจาแนกของ
ผูเ้ รี ยน ฯลฯ

เครื่องมือ
- แบบทดสอบ
- แบบบันทึก
การสังเกต
การเปรี ยบเทียบ
และการจาแนก

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
ผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบ หรื อจาแนก และบอก
เหตุผลได้ถูกต้อง และเหมาะสม
หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมินอาจจะจัดเป็ นระดับ
คุณภาพก็ได้ ถ้าหากมีการเปรี ยบเทียบ
หรื อจาแนกแล้วบอกเหตุผลหลายรายการ
เช่น ถ้าหากมีการสังเกตแล้วสามารถ
เปรี ยบเทียบ หรื อจาแนก แล้วบอกเหตุ
ผลได้ ๘ รายการ อาจกาหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
ระดับ ๑ เปรี ยบเทียบหรื อจาแนกแต่บอก
เหตุผลไม่ได้
ระดับ ๒ เปรี ยบเทียบ หรื อจาแนกแล้ว
บอกเหตุผลได้ ๑ – ๓ รายการ (ผ่าน)
ระดับ ๓ เปรี ยบเทียบ หรื อจาแนกแล้ว
บอกเหตุผล ได้ ๔ – ๕ รายการ
ระดับ ๔ เปรี ยบเทียบ หรื อจาแนก แล้ว
บอกเหตุผล ได้ ๖ - ๘ รายการ

๙๗

จุดเน้ น

ชั้น

ทักษะ
การคิด
พื้นฐาน

ป.๓ ทักษะ
การรวบรวม
ข้อมูล และทักษะ
การเชื่อมโยง

ทักษะ
การคิด
ขั้นพื้นฐาน

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
๑. ให้ผเู ้ รี ยนวางแผน/ออกแบบ กาหนด
จุดประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
นาเสนอข้อมูลจากสถานการณ์
ที่กาหนดให้
๒. ให้ผเู ้ รี ยนเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันและบอกความหมายของข้อมูล โดยอาศัย
ความรู ้ และประสบการณ์เดิมของตนเอง
พร้อมกับอธิ บายเหตุผลประกอบ

เครื่องมือ
แบบทดสอบ
สถานการณ์ปฏิบตั ิจริ ง

ป.๖ ทักษะการสรุ ปอ้างอิง และ ๑. ประเมินทักษะการสรุ ป อ้างอิง โดยการ
๑. แบบทดสอบการสรุ ปอ้างอิง
ทักษะการนาความรู ้
กาหนดสถานการณ์หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ จาก ๒. แบบทดสอบการนาความรู ้ ไปใช้
ไปใช้
หนังสื อพิมพ์ ข้อความจากโฆษณา แล้วให้
ผูเ้ รี ยน สรุ ปความเป็ นไปได้ พร้อมกับสรุ ป
ข้ออ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๒. กาหนดเนื้ อหาหรื อเรื่ องราวให้ผเู ้ รี ยนอ่าน
แล้วให้ผเู ้ รี ยนสรุ ป และบอกวิธีการที่จะ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันโดยการต่อยอดจาก
เนื้อหาหรื อเรื่ องราวที่อ่าน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
-ผูเ้ รี ยนวางแผน/ออกแบบ กาหนด
จุดประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอข้อมูลได้เหมาะสมตาม
ประเด็นที่กาหนด
-ผูเ้ รี ยนเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
และบอกความหมายและอธิ บายเหตุผล
ของข้อมูลได้เหมาะสม
ผ่ าน :
-สรุ ปสถานการณ์หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ และ
มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
-สรุ ปและบอกวิธีการนาข้อสรุ ปจาก
สถานการณ์หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้เหมาะสม

๙๘

๑.๓.๒ ทักษะการคิดขั้นสู ง
จุดเน้ น
ทักษะการคิด
ขั้นสูง

ชั้น

ความสามารถและทักษะ

ม.๑ ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการประเมิน และ
ทักษะการสรุ ปความ
คิดเห็น

ทักษะการคิด ม.๔- ทักษะการคิดแก้ปัญหา
ขั้นสูง
ม.๖ อย่างสร้างสรรค์

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
๑. ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการ
กาหนดสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยน แล้วตั้งคาถาม
ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์
๒. กาหนดสถานการณ์หรื อคาถามแล้วให้
ผูเ้ รี ยนประเมินหรื อตัดสิ น
๓. กาหนดสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนแล้วตั้ง
คาถามให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปและพร้อมกับอธิ บาย
เหตุผล

เครื่องมือ
แบบทดสอบสถานการณ์

ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
แบบทดสอบสถานการณ์ที่เน้น การคิด
สร้างสรรค์ โดยการกาหนดสถานการณ์ให้
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ผูเ้ รี ยนแก้ปัญหา
โดยเน้นการแก้ปัญหาเชิงบวก
ที่เป็ นวิธีการที่สร้างสรรค์ และมีความเป็ นไป
ได้ในการนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
๑.วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสถานการณ์ได้
เหมาะสม
๒.สรุ ปและอธิ บายเหตุผลได้เหมาะสม

ผ่ าน :
ผูเ้ รี ยนแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่
กาหนดให้ได้เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์
และมีความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริ ง

๙๙

๑.๔ ทักษะชีวติ
จุดเน้ น
อยูร่ ่ วมกันกับ
เพื่อนอย่างมี
ความสุ ข

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ป.๑ เข้าใจอารมณ์ของตนเอง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนและ
และผูอ้ ื่น ปฏิบตั ิตามกฎ ในโรงเรี ยนที่แสดงถึงความเข้าใจในอารมณ์
ข้อตกลงในการอยูร่ ่ วมกัน ของตนเองและผูอ้ ื่น และพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนที่แสดงถึงการปฏิบตั ิตามกฎ ข้อตกลง
ในการอยูร่ ่ วมกัน

เกณฑ์ การประเมิน
เครื่องมือ
แบบบันทึก การสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนเข้าใจอารมณ์ของตนเองไม่ระบาย
อารมณ์ตนเองในทางระรานผูอ้ ื่น
-ผูเ้ รี ยนเข้าใจอารมณ์ของผูอ้ ื่นไม่ซ้ าเติม
ยัว่ ยุอารมณ์ทางลบ
- ปฏิบตั ิตามกฎ ข้อตกลงในการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสม่าเสมอ

รักและเห็น
คุณค่า
ในตนเอง

ป.๒ แสดงความสามารถของ
ตนเองให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ ชื่นชม
ในความสาเร็ จของตนเอง
และผูอ้ ื่น และเลือกเข้า
ร่ วมกิจกรรมตามความ
สนใจ

- จัดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเข้าร่ วมกิจกรรม แบบบันทึก การสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน ผ่ าน :
ตามความสนใจ แล้วให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอ
- ผูเ้ รี ยนสามารถนาเสนอผลงานของตนให้
ผลงานจากกิจกรรมนั้น ให้เพื่อนๆ ได้รับรู ้
ผูอ้ ื่นรับรู ้ ชื่นชม ในความสาเร็ จ
และชื่นชม
- สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่แสดงถึงการ
รับรู ้ ชื่นชมในความสาเร็ จของตนเองและ
ผูอ้ ื่น

๑๐๐

จุดเน้ น

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ใช้ภาษาพูด ป.๓ เป็ นผูพ้ ดู และผูฟ้ ังที่ดี ใช้
ภาษากายที่ไม่
ภาษาพูด ภาษากาย ที่ทา
ก่อให้เกิด
ให้ผอู ้ ื่นผ่อนคลาย สบาย
ความขัดแย้ง
ใจ ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรื อรุ นแรง
ประเมิน
ป.๖ รู ้เท่าทันและสามารถ
สภาพอารมณ์
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
และจัดการกับ
ได้
อารมณ์ของ
ตนเองอย่าง
สร้างสรรค์
มีจิตอาสา
ม.๑ อาสาหรื อสมัครใจ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความ
ผูอ้ ื่นได้
เต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนและ แบบบันทึก การสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน
ในโรงเรี ยนที่แสดงถึงการเป็ นผูพ้ ดู และผูฟ้ ังที่
ดี ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ทาให้ผอู ้ ื่นผ่อน
คลาย สบายใจ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อ
รุ นแรง
สังเกตพฤติกรรม การควบคุมอารมณ์ของ
ผูเ้ รี ยนในสถานการณ์ที่บีบคั้นให้เกิดอารมณ์
ต่างๆ

แบบบันทึก การสังเกตพฤติกรรมการ
ควบคุมอารมณ์ของผูเ้ รี ยน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็ นผู ้
พูดและผูฟ้ ังที่ดี ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่
ทาให้ผอู ้ ื่นผ่อนคลาย สบายใจ ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งหรื อรุ นแรง
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
- ผูเ้ รี ยนสามารถระบายอารมณ์ดว้ ยวิธีการ
ที่เหมาะสม ไม่เกิดโทษกับตนเองและผูอ้ ื่น

สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการร่ วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
ผ่ าน :
ผูเ้ รี ยนในการร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและ - ผูเ้ รี ยนสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมด้วยความ
สาธารณประโยชน์
เต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
- ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความมุ่งมัน่
ตั้งใจ

๑๐๑

จุดเน้ น

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
จัดการและยุติ ม.๔- รักและภาคภูมิใจใน
สารวจทักษะชีวิตสาหรับผูเ้ รี ยนมัธยมศึกษา แบบสารวจทักษะชีวิตสาหรับผูเ้ รี ยน
ความขัดแย้ง ม.๖ ตนเอง สามารถค้นพบ
ตอนปลายในด้าน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อย่างสันติวิธี
จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง - ความรักและภาคภูมิใจในตนเอง
มองโลกใน
ยอมรับในความแตกต่าง - จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
แง่ดีและแก้
ทางความคิด ความรู ้สึก - การยอมรับในความแตกต่างทางความคิด
ปัญหาอย่าง
และพฤติกรรมของตนเอง ความรู ้สึก และพฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ื่น
สร้างสรรค์
และผูอ้ ื่นอย่างจริ งใจ
ค้นพบจุดเด่น
จุดด้อยของ
ตนเองเพื่อตั้ง
เป้ าหมายใน
ชีวิต

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนตอบแบบสารวจได้คะแนนร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป

๑๐๒

๑.๖ การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
จุดเน้ น
ใช้
คอมพิวเตอร์
ช่วยประมวล
ผลข้อมูล
ให้เป็ นสาร
สนเทศ
เอกสาร
แนะนา
ชิ้นงาน
และสไลด์
นาเสนอ
ข้อมูล อย่างมี
จิตสานึกและ
ความรับผิด
ชอบ

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
ม.๑ ความสามารถในการนา
กาหนดชิ้นงานแล้วให้นกั เรี ยนแสดง
- แบบประเมิน
แนวความคิด หลักการ
ความสามารถในการนาแนวความคิดหลักการ การนาเสนอผลงาน
เทคนิค ความรู ้ วิธีการ
เทคนิค ความรู ้ วิธีการ กระบวนการทาง
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทางานเพื่อเพิ่ม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ประสิ ทธิ ภาพของงานและแสวงหาความรู ้
ในการทางานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการนาความรู ้ และ
ประสิ ทธิ ภาพของงานและ กระบวนการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการ
แสวงหาความรู ้
ทางานแล้วครู สงั เกตการนาเสนอชิ้นงาน
ความสามารถในการนา
ความรู ้ และกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทางาน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
๑. ความรู้ ทางเทคโนโลยี
-นาความรู ้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างผลงานได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่
เหมาะสม
๒.กระบวนการทางเทคโนโลยี
- มีการกาหนดขั้นตอนในการสร้างผลงาน
โดยมีการรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ
ออกแบบ ลงมือปฏิบตั ิ ทดสอบและ
ประเมินผล

๑๐๓

จุดเน้ น

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ใช้
ม.๔- ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ม.๖ คอมพิวเตอร์ในการ
ในการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็ น
ประมวลผล
สารสนเทศเพื่อการ
ข้อมูลให้เป็ น
ตัดสิ นใจ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศนาเสนองาน
เพื่อการ
และใช้คอมพิวเตอร์สร้าง
ตัดสิ นใจ ใช้
ชิ้นงานหรื อโครงงาน
เทคโนโลยี
อย่างมีจิตสานึ กและ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
นาเสนองาน
และใช้
คอมพิวเตอร์
สร้างชิ้นงาน
หรื อโครงงาน
อย่างมี
จิตสานึกและ
รับผิดชอบ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
กาหนดชิ้นงานแล้วให้ผเู ้ รี ยนแสดง
ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสิ นใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนอ
งาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรื อ
โครงงานอย่างมีจิตสานึ กและรับผิดชอบ

เครื่องมือ
- แบบประเมินการนาเสนอ ผลงาน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
๑.ความรู้ ทางเทคโนโลยี
-นาความรู ้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างผลงานได้อย่างถูกต้อง แต่
ไม่เหมาะสม
๒.กระบวนการทางเทคโนโลยี
-มีการกาหนดขั้นตอนในการสร้างผลงาน
โดยมีการรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ
ออกแบบ ลงมือปฏิบตั ิ ทดสอบและ
ประเมินผล

๑๐๔

1.8 การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
จุดเน้ น
การแสวง
หาความรู ้
ด้วยตนเอง
การแสวง
หาความรู ้
ด้วยตนเอง
เพื่อการ
แก้ปัญหา

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ม.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้สืบ สังเกตการศึกษาค้นคว้า และ
ค้นข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูล การบันทึกข้อมูลจากการหาความรู ้จาก
ที่หลากหลายตามความ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย
สนใจและความถนัด
ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง
ม.๔- สื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
- สังเกตการสื บค้นข้อมูลจาก แหล่งเรี ยนรู ้ที่
ม.๖ เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ตนเองสนใจ
เข้าร่ วมกิจกรรมชุมนุม/ - สังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม ชุมนุม/ชมรมที่
ชมรม ที่ตนเองสนใจ
ตนเองสนใจ
อย่างต่อเนื่องมีเครื อข่าย - ประเมินการสร้างเครื อข่ายและแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และมี เรี ยนรู ้
ผลงาน/โครงงานเผยแพร่ - ประเมินผลงาน/โครงงาน
ต่อสาธารณชน

เครื่องมือ
แบบสังเกตการศึกษาค้นคว้าและการ
บันทึกข้อมูล

เกณฑ์ การประเมิน

ผ่าน :
ศึกษาค้นคว้า และบันทึกข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒ แหล่งเรี ยนรู ้
เป็ นต้นไป
- แบบสังเกตการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง การสื บค้นข้อมูล
เรี ยนรู ้ที่ตนเองสนใจ
ผ่าน : ศึกษาค้นคว้า และบันทึกข้อมูลจาก
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม กิจกรรม
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒ แหล่งเรี ยนรู ้
ชุมนุม/ชมรม ที่ตนเองสนใจ
เป็ นต้นไป
- แบบประเมินผลงาน/โครงงาน
การเข้าร่ วมกิจกรรม
ผ่าน : เข้าร่ วมกิจกรรม ชุมนุม/ชมรมที่
ตนเองเลือกร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ประเมินการสร้างเครื อข่ายและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้
ผ่าน : มีการสร้างเครื อข่าย และมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ผลงาน/โครงงาน
ผ่าน : ผลงานสอดคล้องกับสิ่ งที่ศึกษา
และสร้างสรรค์
สรุ ป
ผ่าน : หากผ่านทั้ง ๔ กิจกรรม

๑๐๕

๑.๙ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จุดเน้ น
ทักษะการฟัง

ทักษะการฟัง

ทักษะการฟัง

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ม. ๔ - ฟังและปฏิบตั ิตาม
- ให้ผเู ้ รี ยนฟังและปฏิบตั ิตามคาแนะนา,
คาแนะนา, วิธีการที่มี
วิธีการที่มีหลายขั้นตอน
หลายขั้นตอน
- ครู สงั เกตการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน
- บอกใจความสาคัญ
- ให้ผเู ้ รี ยนฟังบทสนทนาผ่านสื่ อต่าง ๆ แล้ว
เรี ยงลาดับข้อมูลจากบท เขียนบอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับข้อมูลจาก
สนทนาที่ฟังผ่านสื่ อต่าง บทสนทนาที่ฟัง
ๆ
- ครู ตรวจผลงานการเขียนบอกใจความสาคัญ
เรี ยงลาดับข้อมูลจากบทสนทนาที่ผเู ้ รี ยนฟัง
ม. ๕ บอกใจความสาคัญ
-ให้ผเู ้ รี ยนฟั งบทสนทนาผ่านสื่ อต่าง ๆ แล้ว
เรี ยงลาดับ วิเคราะห์และ เขียนบอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับ วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ ข้อมูลจาก
และเปรี ยบเทียบข้อมูลจากบทสนทนาที่ฟัง
บทสนทนาที่ฟังผ่านสื่ อ - ครู ตรวจผลงานการเขียนบอกใจความสาคัญ
ต่าง ๆ
เรี ยงลาดับ วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูล
จาก บทสนทนาที่ผเู ้ รี ยนฟัง
ม. ๖ บอกใจความสาคัญ
- ให้ผเู ้ รี ยนฟัง บทสนทนาผ่านสื่ อต่าง ๆ แล้ว
เรี ยงลาดับข้อมูล และสรุ ป เขียนบอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับข้อมูล
ความจากบทสนทนาที่ฟัง และสรุ ปความจาก บทสนทนาที่ฟัง
ผ่านสื่ อต่าง ๆ
- ครู ตรวจผลงานการเขียนบอกใจความสาคัญ
เรี ยงลาดับข้อมูลและ สรุ ปความจากบท
สนทนาที่ฟัง

เกณฑ์ การประเมิน

เครื่องมือ
- แบบบันทึก การสังเกต การปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนา, วิธีการที่มีหลายขั้นตอน
และเกณฑ์การให้คะแนน
- แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
บอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับข้อมูลจาก
บทสนทนาที่นกั เรี ยนฟัง และเกณฑ์การ
ให้คะแนน

ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตามคาแนะนา, วิธีการที่มี
หลายขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
- ผูเ้ รี ยนบอกใจความสาคัญ เรี ยงลาดับ
ข้อมูลจากบทสนทนาที่นกั เรี ยนฟังได้อย่าง
ถูกต้อง

แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
บอกใจความสาคัญเรี ยงลาดับ วิเคราะห์
และเปรี ยบเทียบข้อมูลจากบทสนทนาที่
ผูเ้ รี ยนฟัง และเกณฑ์การให้คะแนน
(Rubrics)

ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนสามารถบอกใจความสาคัญ
เรี ยงลาดับ วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูล
จากบทสนทนาที่นกั เรี ยนฟั งได้อย่าง
ถูกต้อง

แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
บอกใจความสาคัญเรี ยงลาดับข้อมูลและ
สรุ ปความจากบทสนทนาที่ฟัง และ
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนสามารถบอกใจความสาคัญ
เรี ยงลาดับข้อมูล และสรุ ปความจากบท
สนทนาที่ฟังได้อย่างถูกต้อง

๑๐๖

จุดเน้ น

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ทักษะการพูด ม. ๔ - สนทนา เล่าเรื่ องหรื อ
- ให้ผเู ้ รี ยนพูดสนทนา เล่าเรื่ องหรื อ
เหตุการณ์ที่ได้จากการฟัง/ เหตุการณ์ที่ได้จากการฟัง/อ่าน/ประสบด้วย
อ่าน/ประสบด้วยตนเอง ตนเอง
- อธิ บายวิธีการที่มีหลาย - ครู สงั เกตการพูดของผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง - ให้ผเู ้ รี ยนพูดอธิ บายวิธีการที่มีหลายขั้นตอน
- ครู สงั เกตการพูดของผูเ้ รี ยน

เครื่องมือ
- แบบบันทึก การสังเกตการพูดของ
ผูเ้ รี ยน และเกณฑ์การให้คะแนน
(Rubrics)
- แบบบันทึก การสังเกตการพูดของ
ผูเ้ รี ยน และเกณฑ์การให้คะแนน
(Rubrics)

ทักษะการพูด ม. ๕ สนทนา แสดงความเห็น
อภิปราย สิ่ งที่อยูใ่ นความ
สนใจ โดยใช้ประโยคที่มี
โครงสร้างซับซ้อนได้
อย่างต่อเนื่องและให้
เหตุผลประกอบ
ทักษะการพูด ม. ๖ สนทนา แสดงความเห็น
โต้แย้ง สิ่ งที่อยูใ่ นความ
สนใจ โดยใช้ประโยคที่มี
โครงสร้างซับซ้อนได้
อย่างต่อเนื่องและให้
เหตุผลประกอบอย่าง
สร้างสรรค์

- แบบบันทึก การสังเกตการพูดของ
ผูเ้ รี ยน และเกณฑ์การให้คะแนน
(Rubrics)

- ให้ผเู ้ รี ยนพูดสนทนา แสดงความเห็น
อภิปราย สิ่ งที่อยูใ่ นความสนใจ โดยใช้
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน
- ครู สงั เกตการพูดของผูเ้ รี ยน

- ให้ผเู ้ รี ยนพูดสนทนา แสดงความเห็น
- แบบบันทึก การสังเกตการพูดของ
โต้แย้ง สิ่ งที่อยูใ่ นความสนใจ โดยใช้ประโยค ผูเ้ รี ยน และเกณฑ์การให้คะแนน
ที่มีโครงสร้างซับซ้อน
(Rubrics)
- ครู สงั เกตการพูดของผูเ้ รี ยน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนพูดสนทนา เล่าเรื่ องหรื อ
เหตุการณ์ที่ได้จากการฟัง/อ่าน/ประสบ
ด้วยตนเองได้อย่างชัดเจนถูกต้องตาม
หลักการพูด
- ผูเ้ รี ยนพูดอธิ บายวิธีการที่มีหลายขั้นตอน
ได้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจนถูกต้องตามหลัก
การพูด
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนพูดสนทนา แสดงความเห็น
อภิปราย สิ่ งที่อยูใ่ นความสนใจ โดยใช้
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้อย่าง
ต่อเนื่องและให้เหตุผลประกอบ
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนพูดสนทนา แสดงความเห็น
โต้แย้ง สิ่ งที่อยูใ่ นความสนใจ โดยใช้
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้อย่าง
ต่อเนื่องและให้เหตุผลประกอบอย่าง
สร้างสรรค์

๑๐๗

จุดเน้ น
ทักษะ
การอ่าน

ทักษะ
การอ่าน

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ม. ๔ - อ่านออกเสี ยงได้ถูกต้อง - ให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงบทอ่านที่กาหนด
ตามหลักเกณฑ์ทางภาษา - ครู สงั เกตการอ่านออกเสี ยงของผูเ้ รี ยน
และสอดคล้องกับบทอ่าน - ให้ผเู ้ รี ยนอ่านข่าวที่เป็ นภาษาอังกฤษง่าย ๆ
- ระบุใจความสาคัญ
ทั้งในและต่างประเทศแล้วเขียนระบุใจความ
รายละเอียด ลาดับ
สาคัญ รายละเอียด ลาดับเหตุการณ์
เหตุการณ์ จากประเด็น
- ครู ตรวจผลงานการเขียนของผูเ้ รี ยนที่ระบุ
ข่าวและสื่ อจริ งที่เป็ น
ใจความสาคัญ รายละเอียด ลาดับเหตุการณ์
ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ทั้งใน จากข่าวที่อ่าน
และต่างประเทศ
ม. ๕ แยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ความคิดเห็น, วิเคราะห์
ข้อมูลจากสื่ อภาษาอังกฤษ
อย่างหลากหลายทั้งใน
และต่างประเทศ

เครื่องมือ
- แบบบันทึก การสังเกตการอ่านออก
เสี ยงของผูเ้ รี ยน และเกณฑ์การให้
คะแนน (Rubrics)
- แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
ของผูเ้ รี ยน และเกณฑ์การให้คะแนน
(Rubrics)

- ให้ผเู ้ รี ยนอ่านจากสื่ อภาษาอังกฤษทั้งในและ - แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
ต่างประเทศที่ให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งและความ ของผูเ้ รี ยน และเกณฑ์การให้คะแนน
คิดเห็น แล้วเขียนแสดงถึงการแยกแยะ
(Rubrics)
ข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น, วิเคราะห์ขอ้ มูล
จากสิ่ งที่อ่าน
- ครู ตรวจผลงานการเขียนของผูเ้ รี ยนที่แสดง
ถึงการแยกแยะข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น,
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสิ่ งที่อ่าน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษาและสอดคล้องกับบท
อ่าน
- ผูเ้ รี ยนระบุใจความสาคัญ รายละเอียด
ลาดับเหตุการณ์ จากข่าวที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้อง

ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนแยกแยะข้อเท็จจริ งและความ
คิดเห็น, วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสิ่ งที่อ่านได้
อย่างถูกต้อง

๑๐๘

จุดเน้ น

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

ทักษะ
การอ่าน

ม. ๖ วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูล
จากสื่ อภาษาอังกฤษอย่าง
หลากหลายทั้งในและ
ต่างประเทศ

ทักษะ
การเขียน

ม. ๔ - เขียนความเรี ยงบรรยาย
เรื่ องราวและเหตุการณ์ที่
ประทับใจ
- เขียนบันทึกประจาวัน
ไปรษณี ยบัตร ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
จดหมายส่ วนตัวโดยใช้
ประโยคความเดียวและ
ประโยคความผสม

วิธีการวัดและประเมินผล

เกณฑ์ การประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
- ให้ผเู ้ รี ยนอ่านจากสื่ อภาษาอังกฤษทั้งในและ - แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน ผ่ าน :
ต่างประเทศ แล้วเขียนแสดงถึงการวิเคราะห์ ของผูเ้ รี ยน และเกณฑ์การให้คะแนน
- ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลจากสิ่ งที่
และสรุ ปข้อมูลจากสิ่ งที่อ่าน
(Rubrics)
อ่านได้อย่างถูกต้อง
- ครู ตรวจผลงานการเขียนของผูเ้ รี ยนที่แสดง
ถึงการวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลจากสิ่ งที่อ่าน
- ให้ผเู ้ รี ยนเขียนความเรี ยงบรรยายเรื่ องราว
และเหตุการณ์ที่ประทับใจ
- ครู ตรวจผลงานการเขียนความเรี ยงของ
ผูเ้ รี ยน
- ให้ผเู ้ รี ยนเขียนบันทึกประจาวัน
ไปรษณี ยบัตร ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Email) จดหมายส่ วนตัวโดยใช้ประโยคความ
เดียวและประโยคความผสม
- ครู ตรวจผลงานการเขียนบันทึกประจาวัน
ไปรษณี ยบัตร ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Email) จดหมายส่ วนตัวของผูเ้ รี ยน

- แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
ความเรี ยงของผูเ้ รี ยนและเกณฑ์การให้
คะแนน (Rubrics)
- แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
บันทึกประจาวัน ไปรษณี ยบัตร
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
จดหมายส่ วนตัวของผูเ้ รี ยนและเกณฑ์
การให้คะแนน (Rubrics)

ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนเขียนความเรี ยงบรรยายเรื่ องราว
และเหตุการณ์ที่ประทับใจโดยใช้ภาษา
ถูกต้อง เข้าใจง่าย ลาดับเรื่ องราว
เหตุการณ์ได้ชดั เจน น่าสนใจ
- ผูเ้ รี ยนเขียนบันทึกประจาวัน
ไปรษณี ยบัตร ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Email) จดหมายส่ วนตัวโดยใช้ประโยค
ความเดียวและประโยคความผสมได้อย่าง
ถูกต้อง กระชับ ได้สาระชัดเจน

๑๐๙

จุดเน้ น
ทักษะ
การเขียน

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ม. ๕ - เขียนความเรี ยงเกี่ยวกับ - ให้ผเู ้ รี ยนเขียนความเรี ยงบรรยายเรื่ องราว
เรื่ องราวและเหตุการณ์
และเหตุการณ์โดยแสดงข้อสนับสนุนและข้อ
โดยแสดงข้อสนับสนุน โต้แย้งอย่างมีเหตุผล
และข้อโต้แย้งอย่างมี
- ครู ตรวจผลงานการเขียนความเรี ยงของ
เหตุผล
ผูเ้ รี ยน
- เขียนจดหมายส่ วนตัว
- ให้ผเู ้ รี ยนเขียนจดหมายส่ วนตัว ไปรษณี ย ์
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยใช้ประโยค
(E-mail) โดยใช้ประโยค ความเดียว ประโยคความผสม และประโยค
ความเดียว ประโยคความ ความซ้อน
ผสม และประโยคความ - ครู ตรวจผลงานการเขียนจดหมายส่ วนตัว
ซ้อน
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผูเ้ รี ยน

เครื่องมือ
- แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
ความเรี ยงของผูเ้ รี ยนและเกณฑ์การให้
คะแนน (Rubrics)
- แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
จดหมายส่ วนตัว ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผูเ้ รี ยนและ
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนเขียนความเรี ยงบรรยายเรื่ องราว
และเหตุการณ์โดยแสดงข้อสนับสนุนและ
ข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาถูกต้อง
เข้าใจง่าย ลาดับเรื่ องราว เหตุการณ์ได้
ชัดเจน น่าสนใจ
- ผูเ้ รี ยนเขียนจดหมายส่ วนตัว ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยใช้
ประโยคความเดียว ประโยคความผสม
และประโยคความซ้อนได้อย่างถูกต้อง
กระชับ ได้สาระชัดเจน

๑๑๐

จุดเน้ น
ทักษะ
การเขียน

ชั้น

ความสามารถ และทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ม. ๖ - เขียนสรุ ปความ เขียน
- ให้ผเู ้ รี ยนเขียนสรุ ปความ เขียนบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากบทอ่านที่ จากบทอ่านที่ตดั ตอน จากสื่ อสิ่ งพิมพ์และ
ตัดตอนจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
- ครู ตรวจผลงานการเขียนสรุ ปความ เขียนบท
-เขียนจดหมายสมัครงาน วิจารณ์ของผูเ้ รี ยน
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ - ให้ผเู ้ รี ยนเขียนจดหมายสมัครงาน ไปรษณี ย ์
(E-mail) โดยใช้ประโยค อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยใช้ประโยค
ความเดียว ประโยคความ ความเดียว ประโยคความผสม และประโยค
ผสม และประโยคความ ความซ้อน
ซ้อน
- ครู ตรวจผลงานการเขียนจดหมายสมัครงาน
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผูเ้ รี ยน

เครื่องมือ
- แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
สรุ ปความ เขียนบทวิจารณ์ของผูเ้ รี ยน
และเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
- แบบบันทึก การตรวจผลงานการเขียน
จดหมายสมัครงาน ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผูเ้ รี ยนและ
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
- ผูเ้ รี ยนเขียน สรุ ปความ เขียนบทวิจารณ์
จากบทอ่านที่ตดั ตอนจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และ
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้ถกู ต้องตรงประเด็น
ของบทอ่าน โดยใช้ภาษาถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของบทอ่าน
- ผูเ้ รี ยนเขียนจดหมายสมัครงาน ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยใช้ประโยค
ความเดียว ประโยคความผสม และ
ประโยคความซ้อนได้อย่างถูกต้อง
กระชับ ได้สาระชัดเจน

๑๑๑

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกผลการประเมินตามจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลระดับประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓
ชื่อ ……………………….…..…..…… สกุล ……………………....…..………
เลขที่ ………………………...…. ชั้นประถมศึกษาปี ที่……………..…………..
จุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ

๑. อ่านออก
๒. เขียนได้
๓. คิดเลขเป็ น
๔. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
๕. ทักษะชีวติ
๖. การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
สรุ ปผลการประเมิน
จุดเน้นที่พฒั นาคุณภาพได้ตามเกณฑ์ ได้แก่
จุดเน้นที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ ได้แก่

แนวทางในการส่ งเสริ ม
แนวทางในการพัฒนา

ลงชื่อ……………….……………………… ครู ประจาชั้น
(
)
ผูบ้ นั ทึกผลการประเมิน

๑๑๒

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกผลการประเมินตามจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
ระดับประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
ชื่อ ………..……….……………... สกุล ………………….……………….
เลขที่ ………….…. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ …….………….……………….
จุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ

๑. อ่านคล่อง
๒. เขียนคล่อง
๓. คิดเลขคล่อง
๔. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
๕. ทักษะชีวติ
๖. การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
สรุ ปผลการประเมิน
จุดเน้นที่พฒั นาคุณภาพได้ตามเกณฑ์ ได้แก่
จุดเน้นที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ ได้แก่

แนวทางในการส่ งเสริ ม
แนวทางในการพัฒนา

ลงชื่อ……………….……………………… ครู ประจาชั้น
(
)
ผูบ้ นั ทึกผลการประเมิน

๑๑๓

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกผลการประเมินตามจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ - ๖
ชื่อ ………..……….……………... สกุล ………………….……………….
เลขที่ ………….…. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ …….………….……………….
จุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ

๑. ทักษะการคิดขั้นสู ง
๒. ทักษะชีวติ
๓. การแก้ปัญหา
๔. การใช้เทคโนโลยี
๕. รักการเรี ยนรู้
๖. แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
๗. ภาษาอังกฤษ
๘. การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
สรุ ปผลการประเมิน
จุดเน้นที่พฒั นาคุณภาพได้ตามเกณฑ์ ได้แก่
จุดเน้นที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ ได้แก่

แนวทางในการส่ งเสริ ม
แนวทางในการพัฒนา

ลงชื่อ……………….……………………… ครู ประจาชั้น
(
)
ผูบ้ นั ทึกผลการประเมิน

๑๑๔

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกผลการประเมินตามจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
ชื่อ ………..……….……………... สกุล ………………….……………….
เลขที่ ………….…. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ …….………….……………….
จุดเน้ นการพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ

๑. ทักษะการคิดขั้นสู ง
๒. ทักษะชีวติ
๓. การแก้ปัญหา
๔. การใช้เทคโนโลยี
๕. รักการเรี ยนรู้
๖. แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
๗. การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
สรุ ปผลการประเมิน
จุดเน้นที่พฒั นาคุณภาพได้ตามเกณฑ์ ได้แก่
จุดเน้นที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ ได้แก่

แนวทางในการส่ งเสริ ม
แนวทางในการพัฒนา

ลงชื่อ……………….……………………… ครู ประจาชั้น
(
)
ผูบ้ นั ทึกผลการประเมิน

๑๑๕

๒. ด้ านคุณลักษณะ
๒.๑ การประเมินคุณลักษณะทุกช่ วงวัย
๒.๑ .๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จุดเน้ น
รักชาติ
ศาสน์
กษัตริ ย ์

ชั้น

คุณลักษณะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
ทุก มีพฤติกรรมพึงประสงค์ที่มีลกั ษณะซึ่ ง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้ง -แบบบันทึก
ระดับ แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ มีความ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
-แบบประเมินระดับคะแนน
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็ นชาติไทย กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อ
ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดง สร้างสรรค์กิจกรรมอย่างหลากหลาย
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา กษัตริ ย ์
และให้ผเู ้ รี ยนจดบันทึกการกระทาที่
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์
กษัตริ ยแ์ ต่ละครั้งลงในแบบบันทึก
ความดี

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
-เข้าร่ วม ส่ งเสริ ม สนับสนุน
กิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
ปรองดองที่เป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
-หวงแหน ปกป้ อง ยกย่อง ความ
เป็ นชาติไทย

๑๑๖

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกพฤติกรรมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วัน....................เดือน..................................................พ.ศ.................
รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ความเป็ นพลเมืองดีของชาติ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติไทย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(

)
ผูบ้ นั ทึก

ความเห็นของผูป้ กครอง
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นของครู
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ครู ประจาชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

๑๑๗

๒.๑ .๒ ซื่อสั ตย์ สุ จริต
จุดเน้ น
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต

ชั้น

คุณลักษณะ

ทุก ผูท้ ี่ประพฤติตรงตาม
ระดับ ความเป็ นจริ งทั้งทาง
กาย วาจา ใจ และยึด
หลักความจริ ง ความ
ถูกต้องในการดาเนิน
ชีวิตมีความละอายและ
เกรงกลัวต่อการกระทา
ผิด

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งภายใน -แบบบันทึก
และภายนอกสถานศึกษา กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้า -แบบประเมิน
ร่ วมกิจกรรมอย่างหลากหลายและให้ผเู ้ รี ยน -ระดับคะแนน
จดบันทึกการกระทาที่แสดงออกถึงความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตแต่ละครั้งลงในแบบบันทึก

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา ไม่ถือเอาสิ่ งของ
หรื อผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง

๑๑๘

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกพฤติกรรมความซื่อสั ตย์ สุ จริต
วัน....................เดือน..................................................พ.ศ.................
ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อผูอ้ ื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(

)
ผูบ้ นั ทึก

ความเห็นของผูป้ กครอง
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นของครู
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ครู ประจาชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

๑๑๙

๒.๑ .๓ มีวนิ ัย รับผิดชอบ
จุดเน้ น
มีวินยั
รับผิดชอบ

ชั้น

คุณลักษณะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
ทุก ผูท้ ี่ประพฤติตนตาม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งภายใน -แบบบันทึก
ระดับ ข้อตกลง กฎเกณฑ์
และภายนอกสถานศึกษา กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้า -แบบประเมิน
ระเบียบ ข้อบังคับของ ร่ วมกิจกรรมหรื อสร้างสรรค์กิจกรรมอย่าง
-ระดับคะแนน
ครอบครัว โรงเรี ยน
หลากหลายและให้ผเู ้ รี ยนจดบันทึกการกระทา
และสังคมเป็ นปกติวิสยั ที่แสดงออกถึงความมีวินยั รับผิดชอบแต่ละ
ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ครั้งลงในแบบบันทึก
ปฏิบตั ิตามบทบาท
หน้าที่ของตนทั้งใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
ของกลุ่มและสังคมด้วย
ความตั้งใจพากเพียร
ละเอียด รอบคอบและมี
เหตุมีผลรวมทั้งยอมรับ
ผลแห่งการกระทานั้น

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
ปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าที่ของตนด้วย
ความพากเพียร ความละเอียดรอบคอบ
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทา

๑๒๐

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกพฤติกรรมความมีวนิ ัย รับผิดชอบ
วัน....................เดือน..................................................พ.ศ.................
มีวนิ ยั รับผิดชอบ
ผูท้ ี่ประพฤติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคมเป้ นปกติ
วิสัยไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ประพฤติตามบทบาทหน้าที่ของตนทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามที่ดีของกลุ่มและสังคมด้วยความตั้งใจ
พากเพียร ละเอียดรอบคอบและมีเหตุมีผล รวมทั้งยอมรับผลแห่งการกระทานั้น
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(

)
ผูบ้ นั ทึก

ความเห็นของผูป้ กครอง
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นของครู
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ครู ประจาชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

๑๒๑

๒.๑ .๔ มีจิตสาธารณะ
จุดเน้ น
มีจิตสาธารณะ

ชั้น

คุณลักษณะ

ทุก ผูท้ ี่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ ห้
ระดับ และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
แบ่งปันความสุ ขส่ วน
ตนเพื่อทาประโยชน์แก่
ส่ วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู ้
ที่มีความเดือดร้อนอาสา
ช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมด้วยแรงกาย
สติปัญญา ลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อแก้ปัญหาหรื อร่ วม
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้
เกิดในชุมชนโดยไม่
หวังสิ่ งตอบแทน

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งภายใน -แบบบันทึก
และภายนอกสถานศึกษา กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้า -แบบประเมิน
ร่ วมกิจกรรมหรื อสร้างสรรค์กิจกรรมอย่าง
-ระดับคะแนน
หลากหลายและให้ผเู ้ รี ยนจดบันทึกการกระทา
ที่แสดงออกถึงการแบ่งปั นความสุ ขส่ วนตน
การทาตนเป็ นประโยชน์ การช่วยเหลือสังคม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ละครั้งลงในแบบ
บันทึก

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
แบ่งปันสิ่ งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และ
ช่วยแก้ปัญหาหรื อสร้างความสุ ขให้กบั
ผูอ้ ื่น

๑๒๒

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกพฤติกรรมความมีจิตสาธารณะ
วัน....................เดือน..................................................พ.ศ.................
มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(

)
ผูบ้ นั ทึก

ความเห็นของผูป้ กครอง
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นของครู
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ครู ประจาชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

๑๒๓

๒.๒ การประเมินคุณลักษณะเฉพาะช่ วงวัย
๒.๒.๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓ ใฝ่ ดี
จุดเน้ น
ใฝ่ ดี

ชั้น

คุณลักษณะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
ป.๑ - การมีพฤติกรรม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งภายใน - สมุดบันทึกความดี
ม.๓ ที่พึงประสงค์เพื่อการ
สถานศึกษา กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม - แบบประเมิน ระดับคะแนน ความดี
พัฒนาตน ๓ ประการคือ หรื อสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างหลากหลายและ
รักสะอาด การพึ่งตนเอง ให้นกั เรี ยนจดบันทึกการกระทาความดีแต่ละ
การรักษาศีล ๕ หรื อ
ครั้งลงในสมุดสมุดบันทึกความดี
หลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
ทาความดีโดยทาตามผูอ้ ื่นเห็นชอบหรื อ
ผูอ้ ื่นชักจูง

๑๒๔

(ตัวอย่าง)
สมุดบันทึกความดี ชั้น ป.๑-๓
วัน…… เดือน ……………………. พ.ศ. …………..
๑. ความดีทที่ าให้ ตนเอง
๑.๑ รักสะอาด
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
๑.๒ การพึ่งตนเอง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
๑.๓ การรักษาศีล ๕ หรื อหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(

)
ผูบ้ นั ทึก

ความเห็นของผูป้ กครอง
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นของครู
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ครู ประจาชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

๑๒๕

๒.๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖ ใฝ่ เรียนรู้
จุดเน้ น
ใฝ่ เรี ยนรู ้

ชั้น

คุณลักษณะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ป. ๔- ความตั้งใจ เพียร
-สังเกตความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน
ป.๖ พยายามในการเรี ยน
และเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และเข้าร่ วมกิจกรรม
- สังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรู ้จาก
การเรี ยนรู ้ แสวงหา
แหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม
ทั้งภายในและภายนอก สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ และสามารถนาไปใช้ใน
โรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ ชีวิตประจาวันได้
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู ้
วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์
ความรู ้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
ตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามในการเรี ยนรู ้ และเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ

๑๒๖

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกพฤติกรรมใฝ่ เรียนรู้ ชั้ น ป.๔ - ๖
วัน....................เดือน..................................................พ.ศ.................
ใฝ่ เรี ยนรู้
ความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
การแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุ ปเป็ นองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(

)
ผูบ้ นั ทึก

ความเห็นของผูป้ กครอง
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นของครู
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ครู ประจาชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

๑๒๗

๒.๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓ อยู่อย่ างพอเพียง
จุดเน้ น
อยูอ่ ย่าง
พอเพียง

ชั้น

คุณลักษณะ

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ
ม.๑ – มีพฤติกรรมที่พึง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งภายใน
ม.๓ ประสงค์ในการดาเนิน สถานศึกษา และในท้องถิ่นหรื อสังคม
ชีวิตอย่างประมาณตน มี กระตุน้ ให้ ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม หรื อ
เหตุผลรอบคอบ ระมัด สร้างสรรค์กิจกรรมอย่างหลากหลายและให้
ระวัง อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น นักเรี ยนจดบันทึกการกระทา
ด้วยความรับผิดชอบ
ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากร ต่าง ๆ มีการ
วางแผนป้ องกันความ
เสี่ ยงและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

เครื่องมือ
-แบบบันทึก
-แบบประเมินระดับคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น และไม่ทาให้ผอู ้ ื่น
เดือดร้อนพร้อมให้อภัยเมื่อผูอ้ ื่นกระทา
ผิดพลาด ปฏิบตั ิตนและตัดสิ นใจด้วย
ความรอบคอบ มีเหตุผล

๑๒๘

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกพฤติกรรมการอยู่อย่ างพอเพียง ชั้ น ม.๑ - ๓
วัน....................เดือน..................................................พ.ศ.................
การอยูอ่ ย่างพอเพียง
ดาเนินชี วติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(

)
ผูบ้ นั ทึก

ความเห็นของผูป้ กครอง
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นของครู
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ครู ประจาชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

๑๒๙

๒.๒.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖ มุ่งมั่นในการศึกษา และการทางาน
ความสามารถ และ
ทักษะ
ม. ๔- คุณลักษณะ
มุ่งมั่นใน
การศึกษา และ ม.๖ ที่แสดงออกถึงการ
ดาเนินชีวิตอย่าง
การทางาน
พอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ
มีคุณธรรม
จุดเน้ น

ชั้น

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการ
การสังเกตพฤติกรรม
- การใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่ วนรวม
อย่างประหยัดคุม้ ค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี
รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- การปฏิบตั ิตนและตัดสิ นใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล
- ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่นและไม่ทาให้ผอู ้ ื่น
เดือดร้อนพร้อมให้อภัยเมื่อผูก้ ระทาผิดพลาด

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์ การประเมิน
ผ่ าน :
ตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามในการเรี ยนรู ้ และเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ

๑๓๐

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกพฤติกรรมความมุ่งมั่น ชั้ น ม.๔ - ๖
วัน....................เดือน..................................................พ.ศ.................
ความมุ่งมัน่
ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ทางานด้วยความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(

)
ผูบ้ นั ทึก

ความเห็นของผูป้ กครอง
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นของครู
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ครู ประจาชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

๑๓๑

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย จากัด, 2551.
. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด, 2551.
. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย จากัด, 2551.

๑๓๒
. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.

๑๓๓

คณะผู้จดั ทา
คณะทีป่ รึกษา
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์
๓. นางเบญจลักษณ์ น้ าฟ้ า
๔. นางสาววีณา อัครธรรม
คณะทางาน
๑. นางภาวนี ธารงเลิศฤทธิ์
๒. นายบุญเจือ ศตเวทิน
๓. นายประสงค์ สังขะไชย
๔. นางสาวประภาพรรณ เส็งวงศ์
๕. นางฉวี ณ ตะกัว่ ทุ่ง
๖. นางรัชนี วิเศษมงคล
๗. นางสาววิริยะ บุณยะนิวาสน์
๘. นางสาวรัตนทิพย์ เอื้อชัยสิ ทธิ์
๙. นางประภาศรี พิทอนวอน
๑๐. นายศุภกร มรกต
๑๑. นางสาวจิตรา พิณโอภาส
๑๒. นางบุญยงค์ ทองมี
๑๓. นายปรี ชา เดือนนิล
๑๔. นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ
๑๕. นางนัจรี ภรณ์ ทุมสงคราม
๑๖. นางวิไล วัชรพิชยั
๑๗. นางสุ ปรี ดา สถิตรธรรมรัตน์
๑๘. นางสาววดาภรณ์ พูลผลอานวย
๑๙. นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร
๒๐. นางสุ ดสงวน กลางการ
๒๑. นางฉวีสาววรรณ แก้วหล่อน
๒๒. นางจรรยา เรื องมาลัย

เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูอ้ านวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรี ยนรู้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สพม. กรุ งเทพมหานคร
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุ รินทร์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสี มา เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสี มา เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป. นครราชสี มา เขต ๔
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑

๑๓๔

๒๓. นายเอกฐสิ ทธิ์ กอบกา
๒๔. นายเจตนา เมืองมูล
๒๕. นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
๒๖. นางสาวสุ พิน จินดาพล
๒๗. นายสมจิตร สงสาร

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลาปาง เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลาพูน เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สพป.พังงา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองเทา
สพป.ศรี สะเกษ เขต ๑
๒๘. นายรังสรรค์ กรึ งไกร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนิคมสร้างตนเองหนองหว้า
สพป. ศรี สะเกษ เขต ๑
๒๙. นางศรี สมร สนทา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโคกสว่างนาดี
สพป.อุดรธานี เขต ๑
๓๐. นางสาววารุ ณี สุ รังสี
ครู โรงเรี ยนชลราษฎร์อารุ ง สพป.ชลบุรี เขต ๑
๓๑. นายวิทยา สร้อยคาดี
ครู โรงเรี ยนชลราษฎร์อารุ ง สพป.ชลบุรี เขต ๑
๓๒. นายวิวฒั น์ ประสานสุ ข
ครู โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
๓๓. นางสาวปรารถนา ป๊ ะนา
ครู โรงเรี ยนสตรี น่าน สพม.น่าน
๓๔. นางสาทร เดชพงษ์
ครู โรงเรี ยนจ่านกร้อง สพม.พิษณุโลก
๓๕. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์
ครู โรงเรี ยนชุมชนโนนหันวันครู
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
๓๖. นางสาวสุ นนั ทา โยทองยศ
ครู โรงเรี ยนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๓๗. นางสาวนันท์นภัส รัตนนิตย์
ครู โรงเรี ยนบ้านคาไฮหัวทุ่งประชาบารุ ง
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๓๘. นางสุ รีพร อิสสระวงษ์
ครู โรงเรี ยนบ้านแดงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๓๙. นายจิรัญติกุล ดอนวิจารณ์ขจร
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองหลุน สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๔๐. นายผดุง แก้วประดิษฐ์
ครู โรงเรี ยนนวมินทราราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
๔๑. นางสาวพรพิมล ประสงค์พร
สถาบันภาษาอังกฤษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒. นางจันทร์เพ็ญ พรมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๑ ช่วยราชการ สวก.
๔๓. นางนิรมล ตูจ้ ินดา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔๔. นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทกั ษ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๓๕

๔๕. นางสาวรัตนา แสงบัวเผือ่ น
๔๖. นายธัญญา เรื องแก้ว
๔๗. นางธนิมา เจริ ญสุ ข
๔๘. ร.ท.หญิงสุ ดาวรรณ เครื อพานิช
๔๙. นายสิ ริชยั มากมูลผล
๕๐. นางมัทนา มรรคผล
๕๑. นางสาววรณัน ขุนศรี
๕๒. นางบุษริ น ประเสริ ฐรัตน็
๕๓. นายประชา อ่อนรักษา
๕๔. นางสุ ขเกษม เทพสิ ทธิ์
คณะบรรณาธิการกิจ
๑. นางเบญจลักษณ์ น้ าฟ้ า
๒. นางภาวนี ธารงเลิศฤทธิ์
ผู้จัดพิมพ์ ต้นฉบับ และจัดทารู ปเล่ ม
๑. นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ
๒. นางสาวปาณิ ตา วัฒนพานิช
๓. นางสาวประภาพร ปลอดโปร่ ง
ผู้ออกแบบปก
ว่าที่ ร.อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทพั ไทย

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑

