๒
เปาหมายการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ทักษะความสามารถ

ม. ๔-๖

นักเรียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเนนแตละชวงวัย

คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
จุดเนนตามชวงวัย
ตามหลักสูตร

แสวงหาความรู เพื่อแกปญหา
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
ใชภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
 มุงมั่น
มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต
ในการศึกษา
ทักษะการสื่อสารอยาง
และการทํางาน
สรางสรรคตามชวงวัย

 รักชาติ

ศาสน

กษัตริย
 ซื่อสัตยสุจริต

s

ม. ๑-๓

แสวงหาความรูดวยตนเอง
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
 อยูอยาง
มีทักษะการคิดขั้นสูง
พอเพียง
ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรคตามชวงวัย

อานคลอง เขียนคลอง คิดเลข
คลองมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ป. ๔-๖
ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรคตามชวงวัย

ป. ๑-๓

อานออก เขียนได คิดเลขเปน
มีทักษะการขั้นพื้นฐาน
ทักษะชีวิตทักษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรคตามชวงวัย

 ใฝ

เรียนรู

 มีวินัย
 ใฝเรียนรู
 อยูอยางพอเพียง
 มุงมั่นในการ

ทํางาน
รักความเปนไทย

 ใฝดี
 มีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเนน
๒. ระดับความสําเร็จของการนําจุดเนนในการพัฒนาผูเรียนสูการปฏิบัติ
๓. ระดับความสําเร็จของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูไดสําเร็จตามจุดเนน
๔. ระดับความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ไดตามจุดเนน

การนําจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการปฏิบัติ
การนําจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไปสูการปฏิบัติ ไดกําหนดบทบาทหนาที่
ของสถานศึกษาในการสงเสริม และจัดการศึกษา ดังนี้
๑. จั ด ทํ า ฐานข อมู ล สารสนเทศของผู เ รี ยน ห องเรี ยน โรงเรี ยนตามจุ ด เน น
เปนรายบุคคลอยางเพียงพอ
๒. ใชขอมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน
๓. ศึกษาบริบทในและนอกโรงเรียนเพื่อจัดทําแหลงเรียนรู
๔. ปรับตารางเรียนและออกแบบการจัดการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ตามจุดเนน
๕. ใหความสําคัญกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๖. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายทั้งภายในและนอกหองเรียน
๗. ใช เครื่องมือและวิ ธีก ารที่ หลากหลายในการวัด และประเมิน คุณภาพผูเ รียน
ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง
๘. ใชกระบวนการวิจัยในการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู
๙. จั ด ทํ ารายงานความก า วหน า ของผู เรี ยนตามจุ ด เน น ทุ กภาคเรี ยนเพื่ อนํ า ไป
วางแผนพัฒนาและรายงานตอสาธารณชน

๓
ตัวชี้วัดภาพความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับโรงเรียน
ระยะที่ ๑ เริ่มตนคนวิเคราะห (ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓)
๑. มีขอมูลผูเรียนรายบุคคล ครบถวน พรอมใช
๒. มีแผนพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนที่ชัดเจน ปฏิบัติได
๓. มีฐานขอมูลแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนเพียงพอ
๔. มีตารางเรียนที่ยืดหยุนตามจุดเนน
๕. มีกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สัดสวนเวลาเรียน ๗๐ : ๓๐
๖. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเนน
ระยะที่ ๒ บมเพาะประสบการณ (ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔)
๑. ผูเรียนไดสํารวจ สืบคน ทําโครงงาน โครงการ จากแหลงเรียนรูทั้งใน และนอกหองเรียน
๒. ครูใช แหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางคุมคา
๓. บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
๔. ชุมชนเขาใจ รวมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู
๕. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู/สื่อ อยางมีประสิทธิภาพ
๖. มีการนําผลการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระยะที่ ๓ สานตอองคความรู (ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔)
๑. มีการนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง
๒. มีรายงานผลความกาวหนาในการพัฒนาผูเรียน
๓. มีการสรางเครือขาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระยะที่ ๔ นําสูว ิถีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕)
๑. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน
๒. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามจุดเนน
๓. มีเครื่องมือวัด/ประเมินผลการพัฒนาผูเรียนที่มีคุณภาพ
๔. มีการเผยแพรการวิจัยและผลการพัฒนาผูเรียน

๔
ระยะที่ ๕ มีวัฒนธรรมการเรียนรูใหม (ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕)
๑. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเนน
๒. มีวัฒนธรรมการเรียนรูใหม
๓. ครูเปนครูมืออาชีพ
๔. โรงเรียนมีการจัดการความรู
๕. มีเครือขายรวมพัฒนาที่เขมแข็ง
๖. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ
การดําเนินงานของโรงเรียนหลังการประกาศจุดเนน และภาพความสําเร็จ
ระยะที่ ๑ เริ่มตน คนวิเคราะห
ระหวางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
 ทบทวน/สํารวจขอมูลผูเรียนรายบุคคล ๑. มี ข อ มู ล ผู เ รี ย นรายบุ ค คลครบถ ว น
ไดแก
พรอมใช
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ขอมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพครอบครัว
- ขอมูลสุขภาพ
- ทักษะ ความสามารถพิเศษ
- ความถนัด/ความสนใจ จุดเดน จุดดอย
- รูปแบบการเรียนรู
 วิเคราะหสภาพปญหาของผูเรียนแตละคน
๒. มีแผนพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนที่ชัดเจน
 จัดกลุมผูเรียนตามระดับความสามารถ ปฏิบัติได
/ความถนัด/ความสนใจ/รูปแบบการเรียนรู
 ทําแผนพัฒนาผูเรียนรายบุคคล
หรือรายกลุม
 กําหนดกลยุทธ/วิธีการพัฒนาผูเรียน

๕

๖

ระยะที่ ๑ เริ่มตน คนวิเคราะห (ตอ)
ระหวางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
 วางแผนพั ฒ นาจั ด การเรี ย นรู ทั้ ง ใน
และนอกหองเรียน
 กําหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม
 มีแผนการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
 สํ า รวจ
รวบรวม เลื อ กสรร ๓.มีฐานขอมูลแหลงเรียนรูทั้งใน
แหล ง เรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาที่ ส อดคล อ ง และนอกหองเรียนเพียงพอ
กั บ ส ภาพ ป ญ ห าและคว ามต อง ก าร
ทั้งในและนอกโรงเรียน
 จัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรู
 อ อ ก แ บ บ ต า ร า ง เ รี ย น ที่ ยื ด ห ยุ น ๔. มีตารางเรียนที่ยืดหยุนตามจุดเนน
เอื้ อ ต อ การออกแบบหน ว ยการเรี ย นรู
ทั้งในและนอกหองเรียน
 แต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู อ อกแบบ ๕. มีกิจกรรมการเรียนรูทั้งใน
การเรี ย นรู ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา และนอกหองเรียนสัดสวนเวลาเรียน
คุ ณ ภ า พ ผู เ รี ย น ต า ม จุ ด เ น น โ ด ย ใ ช โดยประมาณ ๗๐:๓๐
ฐาน ข อมู ล แห ล ง เ รี ยน รู ม าป ร ะก อบ
ใหครอบคลุมเนื้อหาและกระบวนการ
 จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช
หนวยการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล
๖. มีเครื่องมือวัดและประเมินผล
ใหหลากหลาย เพื่อการพัฒนาผูเรียน
ที่หลากหลายครอบคลุมตามจุดเนน
ตามจุดเนน พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ

ระยะที่ ๒ บมเพาะประสบการณ
ระหวางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
๑. ผูเรียนไดสํารวจ สืบคน ทําโครงงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนทั้งใน
โครงการจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
และนอกหองเรียน
หองเรียน
 เสริมสรางประสบการณผูเรียนโดยให
เวลาและโอกาสไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ตามความถนัดและความสนใจ
จากแหลงเรียนรูอื่นๆ นอกหองเรียน
เพื่อตอยอดการเรียนรูในลักษณะ
การสรางชิ้นงาน โครงงาน โครงการ ฯลฯ
 จัดแสดงผลงานผูเรียน
 จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเอื้อ
๒. ครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
ตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
หองเรียนอยางคุมคา
 ติดตอ ประสานงาน อํานวยความ
สะดวกในการใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน
 กํากับ ติดตาม ประเมินผลการใช
แหลงเรียนรู
 จัดสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ๓. บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูทั้งใน
 จัดหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู โดยใหมี และนอกหองเรียน
แสงสวางเพียงพอ มีอากาศถายเทได
สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีสื่อ อุปกรณ
แหลงเรียนรูในหองเรียน
 จัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู
และนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน

๗

๘

ระยะที่ ๒ บมเพาะประสบการณ (ตอ)
ระหวางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
 ประสานความรวมมือกับ ผูปกครอง
ชุมชนและองคกรทองถิ่น ในการจัดแหลง
เรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูตามความสนใจ
 ประสานความรวมมือกับ ผูปกครอง
๔. ชุมชนเขาใจ รวมมือ สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน และองคกรทองถิ่น ในการจัด
การเรียนรู
แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ
 ประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนใหผูปกครอง ชุมชน องคกร
ในทองถิ่นทราบ
 เชิญผูปกครอง ชุมชน องคการ
ในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
 สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก ๕. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู /สื่อ
ใหครูสราง/ออกแบบหนวยการเรียนรู/สื่อ/ อยางมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรม
 สงเสริม สนับสนุนใหครูใชสื่อนวัตกรรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
 จัดทําทะเบียน สื่อ นวัตกรรม

ระยะที่ ๒ บมเพาะประสบการณ (ตอ)
ระหวางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๖. มีการนําผลการพัฒนาผูเรียน
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระหวาง
ตามจุดเนนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ครูดวยกันในโรงเรียน
 เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามจุดเนนตอสาธารณชน
 สรางเครือขายการเรียนรู
ระยะที่ ๓ สานตอองคความรู
ระหวางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครู
๑. มีการนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใช
ภายในโรงเรียน/เครือขาย
ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน
 ครูนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปแกไข/
ปรับปรุง/พัฒนาหนวยการเรียนรู/สื่อ
นวัตกรรม
 ครูนําหนวยการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม
ที่ปรับปรุง/พัฒนาไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
 สงเสริม สนับสนุนใหครูทําวิจัย
๒. มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ในชั้นเรียน ครูรายงานผลการวิจัย
อยางตอเนื่อง
ในชั้นเรียนและผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตอผูบริหารโรงเรียน
 สงเสริม สนับสนุน ใหครูนําผลการวิจัย
ในชั้นเรียนไปพัฒนาตอยอด

๙
ระยะที่ ๓ สานตอองคความรู (ตอ)
ระหวางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
 ครูรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
๓. มีรายงานผลความกาวหนา
ผูเรียนตอผูบริหารโรงเรียน
ในการพัฒนาผูเรียน
 โรงเรียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตอหนวยงานตนสังกัด
 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/เผยแพร
๔. มีการสรางเครือขาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู
หนวยการเรียนรู/สื่อ /นวัตกรรม ระหวาง
ครูดวยกันในโรงเรียน
 สงเสริม สนับสนุนใหครูนําผล
การพัฒนาผูเรียน/สื่อ/นวัตกรรม
ไปเผยแพรตอสาธารณชน
 สรางเครือขายการเรียนรูระหวาง
โรงเรียน / หนวยงาน ชุมชน
ระยะที่ ๔ นําสูวิถีคุณภาพ
ระหวางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
 มีแผนการบริหารจัดการงาน/โครงการ
๑. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนา
/กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน
ผูเรียนตามจุดเนน
 มีนวัตกรรมการบริหาร นิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผลคุณภาพผูเรียน
ตามจุดเนน
 มีผลการประเมินงาน/โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน

๑๐
ระยะที่ ๔ นําสูวิถีคุณภาพ (ตอ)
ระหวางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
 ครูรายงานผลการใช/ปรับปรุง /พัฒนา
๒. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามจุดเนน
ตามจุดเนน
 รวบรวม/จัดทําทะเบียนนวัตกรรม
 สงเสริม สนับสนุนใหครู สราง/พัฒนา
๓. มีเครื่องมือวัด/ประเมินผลการพัฒนา
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย
ผูเรียนที่มีคุณภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ
 สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบและ จัดทํา
ทะเบียน เครื่องมือวัดและประเมินผล
 ครูทําวิจัยในชั้นเรียน
๔. มีการเผยแพรการวิจัย
 มีผลการปรับปรุง พัฒนา งานวิจัย
และผลการพัฒนาผูเรียน
ในชั้นเรียน
 นําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูในโรงเรียน
 เผยแพรผลการวิจัยในชั้นเรียน
สูเครือขาย และสาธารณชน
ระยะที่ ๕ มีวัฒนธรรมการเรียนรูใหม
ระหวางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
 มีขอมูลผลการประเมินคุณภาพผูเรียน
๑. ผูเรียน เรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะ
ตามจุดเนนครบทุกดาน
ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเนน
 มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน

๑๑

๑๒

ระยะที่ ๕ มีวัฒนธรรมการเรียนรูใหม(ตอ)
ระหวางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
 จัดเวทีใหผูเรียน ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุมชน ไดรวมกันสะทอนแนวคิด
 ครูสามารถจัดการเรียนรูได
๒. มีวัฒนธรรมการเรียนรูใหม
อยางหลากหลาย ครอบคลุม
ทั้งดานเนื้อหา กระบวนการ และเจตคติ
ทั้งในและนอกหองเรียน
 ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย
ดวยการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกหองเรียน
จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ตามความถนัดและความสนใจ
 ครูมีหนวยการเรียนรูที่ดี
๓. ครูเปนครูมืออาชีพ
มีประสิทธิภาพ
 ครูจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับความถนัด
 ความสนใจของผูเรียน
 ครูจัดการเรียนรูไดทั้งใน
และนอกหองเรียนโดยใช สื่อนวัตกรรม
และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
 ครูมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

ระยะที่ ๕ มีวัฒนธรรมการเรียนรูใหม(ตอ)
ระหวางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
ภาพความสําเร็จ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
 ครูมีเครือ
่ งมือ วิธีการ วัด
และประเมินผล ที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ มีการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผูเรียนตามสภาพจริง
 ครูนําผลการวัดและประเมินผลไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
๔. โรงเรียนมีการจัดการความรู
โรงเรียนเพื่อใหครูไดเรียนรูรวมกัน
และไดองคความรูใหม
 ครูมีแนวทางในการพัฒนาผูเรียน
ตามจุดเนน
 มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งใน
๕. มีเครือขายรวมพัฒนาที่เขมแข็ง
และนอกโรงเรียน
 มีขอมูลจากการประเมินคุณภาพผูเรียน ๖. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ
ตามจุดเนนที่เชื่อถือไดวา
ผูเรียนเปนคนเกง คนดี
 ประเมินความพึงพอใจการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนของผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชุมชน

๑๓

๑๔

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ระดับสถานศึกษา

การวัดและประเมินผลตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ทําความเขาใจใหกระจาง

-นโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนาผูเรียน
-แนวทางการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน
-บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ
-การจัดการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน

-คุณภาพผูเรียนในภาพรวมของสถานศึกษา
ตรวจสอบ ทบทวน
วิเคราะหจุดเดน จุดพัฒนา

-คุณภาพผูเรียนแยกเปนรายวิชาและระดับชั้น
-จุดเดน จุดพัฒนาของสถานศึกษา
-จุดเดน จุดพัฒนาของผูเรียน
-ปการศึกษา ๒๕๕๓ ระยะที่ ๑

กําหนดเปาหมาย
-ปการศึกษา ๒๕๕๔ ระยะที่ ๒, ๓
การพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน

-ปการศึกษา ๒๕๕๓ ระยะที่ ๔, ๕

-ทบทวน ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู
กําหนดภาระงาน
การพัฒนาตามจุดเนน
ดําเนินการพัฒนาผูเรียน
ตามจุดเนน
ตรวจสอบ
ปรับปรุง พัฒนา
สรุปและรายงานผล
การพัฒนาผูเรียน

-ทบทวน ปรับโครงสรางเวลาเรียน ตารางเรียน
-ออกแบบการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
-การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรและจุดเนน
-ดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรที่ออกแบบ
-นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินระหวางการปฏิบัติงานตามแผน
-วัดและประเมินผูเรียนตามจุดเนน
-ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา
-นําผลการตรวจสอบ ปรับปรุงไปใชพัฒนา
-ผลการดําเนินงาน
-ความภาคภูมิใจและความสําเร็จ
-ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข

การวั ดและประเมินผลคุณภาพผูเ รียนตามจุด เนน สถานศึกษาจะต องประเมิ น
ตามตัว ชี้วั ดของหลัก สูต รแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ ตรง
ตามจุ ด เน น การพั ฒ นาผู เ รี ย นโดยใช เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ มี
ความหลากหลาย มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัด เนนการประเมินตามสภาพจริงโดยเฉพาะ
การประเมินในระดับชั้นเรียน
ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง มีดังนี้
๑. ใชวิธีการประเมินกระบวนการคิดที่ซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ศักยภาพของผูเรียนในดานของผูผลิตและกระบวนการที่ไดผลผลิตมากกวาที่จะประเมินวา
ผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง
๒. เปน การประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิ จฉัยผูเ รียนในส วนที่ควร
ส ง เสริ ม และส ว นที่ ค วรแก ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อให ผู เ รี ย นได พั ฒ นาอย า งเต็ มศั ก ยภาพ
ตามความสามารถความสนใจ และความตองการของแตละบุคคล
๓. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้งตนเอง และของ
เพื่อนรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อมั่นตนเองสามารถพัฒนาขอมูลได
๔. ข อ มู ล ที่ ป ระเมิ น ได จ ะต อ งสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง กระบวนการเรี ยนการสอน
และการวางแผนการสอนของผู สอนวา สามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ
และความตองการของผูเรียนแตละบุคคลไดหรือไม
๕. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริง
๖. ประเมินดานตาง ๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง

๑๕
การประเมินจุดเนนคุณภาพผูเรียน ประเมิน ๒ ดาน คือ ดานความสามารถ
ทักษะและดานคุณลักษณะ ซึ่งในสวนของระดับมัธยมศึกษามีดังนี้
๑. ดานความสามารถ ทักษะ
๑.๑ ภาษาไทย
-การสื่อสารอยางสรางสรรค(ม. ๑, ม. ๔-๖)
๑.๒ ทักษะการคิด
-วิเคราะห ประเมิน สรุปความคิดเห็น (ม. ๑)
-คิดแกปญหาอยางสรางสรรค (ม. ๔-๖)
๑.๓ ทักษะชีวิต
-มีจิตอาสา ชวยเหลือผูอื่นได(ม. ๑)
-จัดการและยุติความขัดแยงอยางสันติวิธี มองโลกในแงดีและแกปญหา
อยางสรางสรรค คนพบจุดเดน จุดดอยของตนเองเพื่อตั้งเปาหมายในชีวิต (ม. ๔-๖)
๑.๔ การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
-ใชคอมพิวเตอรชวยประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ เอกสาร
แนะนําชิ้นงานและสไลดนําเสนอขอมูล อยางมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ (ม. ๑)
-ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานและใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงาน
อยางมีจิตสานึกและรับผิดชอบ (ม. ๔-๖)
๑.๕ การแสวงหาความรูดวยตนเอง
-การแสวงหาความรูดวยตนเอง (ม. ๑)
-การแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อการแกปญหา (ม. ๔-๖)
๑.๖ ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
๑.๖.๑ ทักษะการฟง
-ฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา วิธีการที่มีหลายขั้นตอน
บอกใจความสําคัญ เรียงลําดับขอมูล จากบทสนทนาที่ฟงผานสื่อตางๆ (ม. ๔)

๑๖
-บอกใจความสําคัญ เรียงลําดับ วิเคราะหและเปรียบเทียบ
ขอมูลจากบทสนทนาที่ฟงผานสื่อตาง ๆ(ม. ๕)
-บอกใจความสําคัญ เรียงลําดับขอมูลและสรุปความจาก
บทสนทนาที่ฟงผานสื่อตาง ๆ(ม. ๖)
๑.๖.๒ ทักษะการพูด
-สนทนา เลาเรื่องหรือเหตุการณที่ไดจากการฟง/อาน/ประสบ
ดวยตนเอง(ม. ๔)
-อธิบายวิธีการที่มีหลายขั้นตอนไดอยางตอเนื่อง(ม. ๔)
-สนทนา แสดงความเห็น อภิปรายสิ่งที่อยูในความสนใจ โดยใช
ประโยคที่มีโครงสรางซับซอนไดอยางตอเนื่องและใหเหตุผลประกอบ (ม. ๕)
-สนทนา แสดงความเห็นโตแยง สิ่งที่อยูในความสนใจ โดยใช
ประโยคที่มีโครงสรางซับซอนไดอยางตอเนื่องและใหเหตุผลประกอบอยางสรางสรรค (ม. ๕)
๑.๖.๓ ทักษะการอาน
-อานออกเสียงไดถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษาและสอดคลอง
กับบทอาน (ม. ๔)
-ระบุใจความสําคัญ รายละเอียด ลําดับเหตุการณ จากประเด็น
ขาวและสื่อจริงที่เปนภาษาอังกฤษงาย ๆ ทั้งในและตางประเทศ (ม. ๔)
-แยกแยะขอเท็จจริงและความคิดเห็น, วิเคราะหขอมูลจากสื่อ
ภาษาอังกฤษอยางหลากหลายทั้งในและตางประเทศ (ม. ๕)
-วิเคราะหและสรุปขอมูลจากสื่อภาษาอังกฤษอยางหลากหลาย
ทั้งในและตางประเทศ (ม. ๖)
๑.๖.๔ ทักษะการเขียน
-เขียนความเรียงบรรยายเรื่องราวและเหตุการณที่ประทับใจ (ม. ๔)
-เขียนบันทึกประจําวัน ไปรษณียบัตร ไปรษณียอิเล็กทรอนิก ส
(E-mail) จดหมายสวนตัวโดยใชประโยคความเดียวและประโยคความผสม (ม. ๔)

๑๗

๑๘

-เขี ย นความเรี ยงเกี่ ย วกั บ เรื่ องราวและเหตุ ก ารณ โ ดยแสดง
ขอสนับสนุนและขอโตแยงอยางมีเหตุผล (ม. ๕)
-เขียนจดหมายสวนตัว ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยใช
ประโยคความเดียว ประโยคความผสม และประโยคความซอน (ม. ๕)
-เขียนสรุปความ เขียนบทวิจารณจากบทอานที่ตัดตอนจากสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส (ม. ๖)
-เขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-mail)
โดยใชประโยคความเดียว ประโยคความผสม และประโยคความซอน (ม. ๖)
๒. ดานคุณลักษณะ
๒.๑ การประเมินคุณลักษณะทุกชวงวัย
-รักชาติ ศาสน กษัตริย
-ซื่อสัตย สุจริต
-มีวินัย รับผิดชอบ
-มีจิตสาธารณะ
๒.๒ การประเมินคุณลักษณะเฉพาะชวงวัย
-อยูอยางพอเพียง (ม.๑-๓) : มีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการดําเนิน
ชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ
ไมเ บียดเบี ยนผู อื่น เห็น คุณ คาของทรัพ ยากร ต าง ๆ มีก ารวางแผนปองกัน ความเสี่ยง
และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
-มีความมุงมั่น (ม. ๔-๖) : คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนิน
ชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
ทั้งนี้ ครูทุกคนตองวัดและประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลตามจุดเนน ดวยวิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลาย เนน การประเมินสภาพจริง ใช ผลการประเมิ นพัฒ นาผู เรียน
อยางตอเนื่อง และรายงานคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนอยางเปนระบบ

คํานํา



กระทรวงศึ กษาธิการไดกํา หนดนโยบายการปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที่ สอง
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) โดยมีหลักการ “๓ เปาหมาย ๔ กรอบแนวทาง” ภายใตวิสัยทัศน
“ใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ” ประกอบกับในปพ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยเรา
ก็จะกาวสูประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) ซึ่งจําเปนตองเตรียมคนใหพรอม ทั้งใน
ดานการสื่อสาร การใชภาษาที่สองและภาษาที่สามสําหรับสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ซึ่งถือเปนภาษาของโลก ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กไทยอยางรอบดาน
เพื่อเปนพลเมืองที่ดีและพลโลกที่มีคุณภาพ
“จุ ด เน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ยนสู ก ารปฏิ บั ติ ” ฉบั บ นี้ ส รุ ป เรี ย บเรี ยงขึ้ น
จากเอกสาร “แนวทางการนํ า จุ ด เน น การพั ฒ นาผู เ รี ยนสู ก ารปฏิ บั ติ ”ซึ่ ง ใช ป ระกอบ
การประชุมประกาศ “จุดเนนพัฒนาผูเรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย” เมื่อวันที่
๒๒ ตุล าคม ๒๕๕๓ โดยมีน ายกรั ฐมนตรี (นายอภิ สิท ธิ์ เวชชาชี วะ)แสดงปาฐกถา
และประกาศจุ ด เน น ซึ่ ง ผู ส นใจสามารถ Download เอกสารฉบั บ เต็ ม ได ที่
http://academic.obec.go.th/web/node/177
ดัง นั้น สถานศึก ษาโดยเฉพาะครู ผูส อนสามารถใชเ อกสารฉบับ นี้เ ปน แนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ซึ่งจะชวยใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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