
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Shift) 
Achievement 

แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ปีการศึกษา 2561 
 

CR2ACTS Model 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
 “… ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่แต่ว่ามีความรู้ในทางวิชาการและในทาง  
การสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งให้มีส านึกรับผิดชอบในหน้าที่และฐานะเป็นพลเมืองที่ดี   
ของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้น ต่างกับการอบรม 
การสอน คือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียน
ให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรม
ความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย…” 

 
 

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

15 ธันวาคม 2503 
 

 
 



    
 
 
 
 
 
 แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 2  ปีการศึกษา 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือและแนวทางด าเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามนโยบาย จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ได้แก่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสื่อสารภาษาอังกฤษและการพัฒนา
คุณธรรมพ้ืนฐาน โดยใช้  CR2ACTS Model เป็นแนวทางที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นเป้าหมายหลัก สถานศึกษาสามารถน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
อ่านออกเขียนได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามช่วงวัย  และมีคุณธรรมพ้ืนฐานในการ 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  นอกจากนี้ สถานศึกษาในสังกัดยังสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ และใช้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทีมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดท าแนวทาง
ขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
เล่มนี้ และน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้บรรลุส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการ 
 
        

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  2 
      เมษายน  2561 

  

ค าน า 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 “CR2ACTS Model” 1-4 
- วิสัยทัศน์ / กรอบแนวคิดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา “CR2ACTS” 1 
- นิยามศัพท์เฉพาะ 2 
- ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาผูเ้รียนซึง่เป็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 2 
- ระบบการบริหารจดัการศึกษาสู่เป้าหมายผลส าเร็จ (PDCA) 3 

 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านออกเขียนได ้ 4-12 
- เป้าหมาย / กิจกรรมทดสอบ 5 
- แนวทางการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียน 6 
 การสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT) 6 
 การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ  (NT) 9 
 การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 10 
 การทดสอบทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 11 

- แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในช้ันเรยีน 12 
- แนวคิดการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 13 
- แนวด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สพป.เชียงราย เขต 2 14 
 

การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 15-23 
- จุดเน้นคณุธรรมผูเ้รียน 16 
- เป้าหมาย/แนวคิดการพัฒนาคณุธรรมผู้เรยีน 17 
- แนวทางการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 18 
 ความรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 18 
 ความซ่ือสัตย์ สุจริต 20 
 ความมีวินัย 21 
 ความพอเพียง 22 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 24-33 
 

- เป้าหมาย 26 
- แนวคิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 27 
- แนวด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 27 
- ประโยค (ต้อง) สื่อสาร 28 
 ปฐมวัย 28 
 ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 29 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 32 

 

สารบัญ 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์    
บริบทที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ 
และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
มากําหนดสาระสําคัญของแนวทางขับเคลื่อนจุดเน้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
 

 
ผู้เรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 “มีคุณภาพ

ด้านวิชาการ การสื่อสารก้าวหน้า เปี่ยมคุณค่าด้วยคุณธรรม” 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

วิสัยทัศน์ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

กรอบแนวคิดการขับเคล่ือนจุดเน้นนโยบาย “CR2ACTS Model” 



2    แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

• การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน A : Achievement 

• การสื่อสาร (เน้นภาษาอังกฤษ) C : Communication 

• การอ่านออก เขียนได้ T : Thai Literacy 

• คุณธรรม S : Spirit 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 

 

เขตพื้นที่ฯ คุณภาพ 
 มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
จริงจังและเป็นระบบ สภาพแวดล้อมสวยงาม 

โรงเรียนคุณภาพ 

 

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการ
เรียนรู้  มีความพร้อมด้านทรัพยากร วัสดุ
เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี  

ห้องเรียนคุณภาพ 

บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด เป็น
ระบบ มีสื่ออุปกรณ์ทันสมัย จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ 

ผู้เรียนคุณภาพ เป็นคนดี มีปัญญาและทักษะชีวิต 
ได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
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P 

Plan หมายถึง การวางแผนงานดําเนินการ จากวัตถุประสงค์และเป้าหมาย        
ที่กําหนดไว้ ครอบคลุมทั้งด้านการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ หรือ       
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลด 
ความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  

D 
DO หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนที่เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมี    
ความต่อเนื่อง  มีโครงสร้างรองรับการดําเนินการ มีวิธีการดําเนินการและผลของ
การดําเนินการ  

C 
Check หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน
ประเมินผลและนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ รวบรวม
ข้อมูล กระบวนการทํางาน คุณภาพของผลงาน  

A 
Action หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขข้อปัญหาข้อบกพร่องการดําเนินงานตามผล
การตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย นําไปใช้ในการทํางานครั้งต่อไปและเพื่อ  
การพัฒนายิ่งขึ้นไป 

 

ระบบการบริหารจัดการศึกษาสูเ่ป้าหมายผลส าเร็จ 

P 

D 

C 

A 



4    แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านออกเขียนได้ เป็นนโยบาย   
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  จึงได้กําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
  

เป้าหมาย 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถด้านภาษา  ด้านคํานวณ และ
ด้านเหตุผล เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 มีผลประเมินด้วย 
ข้อสอบมาตรฐานกลาง เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบ O-NET 
กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

กิจกรรมการทดสอบ 

 Achievement 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และการอ่านออกเขียนได ้

1. ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 

2. ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 

3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2, 4, 5 และ ม.1, 2 

4. ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 



6    แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น/ความสามารถทีป่ระเมิน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) และการประเมิน 
การอ่านเขียน (eMES)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

กิจกรรมหลัก 
1 วิเคราะห์ผลการสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) และการประเมิน 

การอ่านเขียน (eMES) ชั้น ป.1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2 จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การอ่านออกเขียนได้ ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครู

ประจําชั้น ป.1 /ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1 
3 นําผลการวิเคราะห์ มาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งด้านการอ่านและการเขียน 
4 เสนอบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อศึกษานิเทศก์ที่เป็นที่ปรึกษาร่วมลงนาม 

 
  

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับโรงเรียน 

การสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน  
(Reading Test : RT) 1 
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กิจกรรมหลัก 
5 ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนจัดการเรียนรู้ 

1) จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

2) จัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้เพื่อรองรับการประเมินระดับชาติ 
3) พัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่ระบุในโครงสร้างข้อสอบ   

(Test Blue Print) ชั้น ป.1 
4) ใช้สื่อในการสอนอย่างหลากหลาย เช่น 
• คู่มือการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคํา 
• หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน BBL 
• ครูมีสื่อ นวัตกรรมประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
• มีสื่อการสอนที่เหมาะสมสําหรับผู้เรียนที่สื่อสารสองภาษา (ผู้เรียนชนเผา่) 

5) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น  
• อ่านหนังสือทุกวันก่อนเลิกเรียน  
• อ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง 
• ทดสอบการอ่านรายสัปดาห์ รายเดือน 
• จัดกิจกรรมกระตุ้นการอ่านในชั้นเรียน 

6 สรุปผลการดําเนินงานเป็นระยะ เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามบริบทและสถานการณ์ 

 
 
 

 
  



8    แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
 

กิจกรรมหลัก 
8 จัดกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

• มีคาบเรียนที่เน้นการสอนวิชาภาษาไทย 
• มีกิจกรรมซ่อมเสริมสําหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อน 
• จัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
• จัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน เช่น ใช้เกม เพลง นิทาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบการสอน เป็นต้น 
• ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

9 จัดบุคลากรในโรงเรียนที่เหมาะสม มีครูประจําชั้น/ประจําวิชา ที่มีความสามารถ    
ในการสอนภาษาไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 

กิจกรรมเสริม 
1 ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 
2 ใช้สื่อ นวัตกรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
3 วิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) 
4 พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเขียนสําหรับผู้เรียนชนเผ่า 

(แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย-ท้องถิ่น สําหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาท้องถิ่นสื่อสารในชีวิตประจําวัน การใช้พจนานุกรมภาษา
ท้องถิ่น)  
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ระดับชั้น/ความสามารถทีป่ระเมิน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดความสามารถ 3 ด้าน ของผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถด้าน

ภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคํานวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล 
(Reasoning Abilities) 
 

กิจกรรมหลัก 
1 วิเคราะห์ผลการสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2 จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ยกระดับความสามารถผู้เรียน 3 ด้าน ระหว่างผู้บริหาร

โรงเรียนกับครูประจําชั้น/ประจําวิชา 
3 นําผลการวิเคราะห์ มาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
4 เสนอบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อศึกษานิเทศก์ที่เป็นที่ปรึกษาร่วมลงนาม 
5 ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

1) จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

2) จัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานของหลักสูตรฯ เพื่อรองรับการ
ประเมินระดับชาติ (NT) 

3) พัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่ระบุในโครงสร้างข้อสอบ  
(Test Blue Print) ชั้น ป.3 

6 ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ Pre NT  
7 สรุปผลการดําเนินงานเป็นระยะ เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามบริบทและสถานการณ์ 

 

กิจกรรมเสริม 
1 ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 
2 ใช้สื่อ นวัตกรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
3 วิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) 
4 กิจกรรมค่ายวิชาการ 

การสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) 2 
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ระดับชั้น/กลุ่มสาระที่ประเมิน 
• ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย และคณิตศาสตร ์
• ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์และภาษาอังกฤษ 
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ประเมินกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์และภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมหลัก 
1 วิเคราะห์ผลการทดสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2 จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ยกระดับการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครูประจําชั้น/ประจําวิชา 
3 นําผลการวิเคราะห์ มาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชา 
4 เสนอบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อศึกษานิเทศก์ที่เป็นที่ปรึกษาร่วมลงนาม 
5 ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

1) จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

2) จัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานของหลักสูตรฯ  
3) พัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่ระบุในโครงสร้างข้อสอบ    

(Test Blue Print) ในแต่ละระดับชั้น 
6 มีการสรุปผลเป็นระยะ เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามบริบทและสถานการณ์ 

 
 

กิจกรรมเสริม 
1 ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 
2 ใช้สื่อ นวัตกรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
3 วิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) 
4 กิจกรรมค่ายวิชาการ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 3 
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ระดับชั้น/กลุ่มสาระที่ประเมิน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมิน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมหลัก 
1 วิเคราะห์ผลการทดสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2 จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ยกระดับการประเมินผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครูประจําชั้น/ประจําวิชา 
3 นําผลการวิเคราะห์ มาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั้นและรายวิชา 
4 เสนอบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อศึกษานิเทศก์ที่เป็นที่ปรึกษาร่วมลงนาม 
5 ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

1) จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

2) จัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานของหลักสูตรฯ เพื่อรองรับการประเมิน
ระดับชาติ 

3) พัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่ระบุในโครงสร้างข้อสอบ 
(Test Blue Print) ชั้น ป.6 และ ม.3 

6 ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ Pre O-NET  
7 สรุปผลการดําเนินงานเป็นระยะ เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามบริบทและสถานการณ์ 

 

กิจกรรมเสริม 
1 ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 
2 ใช้สื่อ นวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ 
3 วิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) 
4 กิจกรรมค่ายวิชาการ 
5 กิจกรรมเสริมติวข้อสอบ 

 

การทดสอบทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(O-NET) 4 
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• มีการจัดกลุ่มผู้เรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน ตามผลการประเมิน  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

• ครูผู้สอนประเมินผู้ เรียนด้วยข้อสอบที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 4. พัฒนาการประเมินผลในชัน้เรียน 

ดาวน์โหลด “ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้” ที ่http://academic.obec.go.th 

 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

• ตัวชี ้ว ัดต้องรู ้  หมายถึง  สิ ่งที ่ผู ้เ ร ียนพึงรู ้และปฏิบ ัต ิได ้ ซึ ่งสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนจําเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นเรียน และระดับชาติ 

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

http://academic.obec.go.th/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สพป.เชียงราย เขต 2 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

บันทึกข้อตกลง MOU ก าหนด
เป้าหมายคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 

โรงเรียนใช้ Test Blue Print 

ประเมินด้วยข้อสอบที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียน ป.1 ปลอดการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ 

ผลประเมิน NT ป.3  
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ผลประเมิน O-NET ป.6, ม.3  
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ผลประเมินข้อสอบมาตรฐานกลาง
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

เขตพ้ืนที่/คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่าย/คณะกรรมการโรงเรียนก ากับติดตาม 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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14    แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
 
 
 

 เขตพื้นที่ฯ ศูนย์เครือข่ายฯ โรงเรียน 
1 รับทราบผลการทดสอบ  รับทราบผลการทดสอบ  รับทราบผลการทดสอบ  
2 วิเคราะห์ผลการทดสอบ ปี

การศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
โปรแกรม TAP 

วิเคราะห์ผลการทดสอบ ปี
การศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
โปรแกรม TAP 

วิเคราะห์ผลการทดสอบ ปี
การศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
โปรแกรม TAP 

3 จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง 
(MOU) กับโรงเรียน 

ติดตามการดํ า เนิ นการ
จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง 
( MOU) ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
ภายในศูนย์เครือข่ายฯ 

จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง 
(MOU) ระหว่างผู้บริหาร
เ ข ต พื้ น ที่ กั บ ผู้ บ ริ ห า ร
โรง เรี ยน และผู้ บริหาร
โรงเรียนกับครูผู้สอน 

4 จัดทําแผนงาน/โครงการ
ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพระดับเขตพื้นที่ฯ 

จัดทําแผนงาน/โครงการ
ย ก ร ะ ด ับ ผ ล ส ัม ฤ ท ธิ์    
ทางการเร ียนระดับศูนย์
เครือข่ายฯ 

จัดทําแผนงาน/โครงการ
ย ก ร ะ ด ับ ผ ล ส ัม ฤ ท ธิ์     
ทางการเรียน 

5 ประชุมชี้แจง/สร้างความ
ตระหนักให้กับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ชี้แจง/สร้างความตระหนัก
ให้ กั บผู้ บ ริหาร  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผู้ บริหาร โรง เรี ยนสร้ าง
ความตระหนักให้ครูทุกคน
เห็นความสําคัญจําเป็นใน
การดําเนินงานตาม MOU 
อย่างจริงจัง 

6 นิเทศ กํากับติดตามการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง 

นิเทศ กํากับติดตามการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในศูน ย์ เครือข่ายฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ บ ริ ห า ร นิ เ ท ศ  กํ า กั บ
ติ ด ต า ม ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

7 ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ยกย่องชื่นชม 
มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน 
ที่ ดํ า เนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย /โรงเรียนปลอด
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ยกย่องชื่นชม 
มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน
ที่ ดํ า เนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย/โรงเรียนปลอด
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้

ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน ยกย่องชื่นชม 
ครูที่ดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย/ห้องเรียนปลอด
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้

แนวด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สพป.เชียงราย เขต 2 
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16    แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 

 

 
 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นการจัดกิจกรรม    
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย และได้รับการพัฒนาทักษะ
ทําให้เกิดจิตสํานึกในความเป็นชาติไทย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จึงได้กําหนดจุดเน้นพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

  

การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 

 

จุดเน้นคุณธรรมผู้เรียน 

ผู้เรียน
คุณธรรม 

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

มีวินัย 

พอเพียง 
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แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 

สภาพปัญหา/ความต้องการพัฒนา   
 ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 ความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ความมีวินัย 
 ความพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา
คุณธรรมผู้เรียน 
สู่การปฏิบัติ และ 

การติดตามประเมินผล 

ผู้เรียน
คุณธรรม 

เป้าหมาย 

 

• เป็นพลเมืองดีของชาติธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดม่ัน
ในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

 

• ยึดม่ันในความถูกต้องประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง
และผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ ซื่อสัตย์ สุจริต 

 

• ยึดม่ันในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียนและสังคม 

มีวินัย 

 

• ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม      
มีภูมิคุ้มกันที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พอเพียง 
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
 
 
 
 
 

1. ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

พฤติกรรมคุณธรรมผู้เรียนด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

1 เป็นพลเมืองดีของชาต ิ
1 

ยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติและอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
3 มีความสามัคคีปรองดอง 

2 
ธํารงไว้ซึ่งความเปน็    

ชาตไิทย 
1 

เข้าร่วมและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที ่สร้าง    
ความสามัคคี ความปรองดองที่ เป็นประโยชน์   
ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม 

2 หวงแหนปกป้องยกย่องความเป็นชาติไทย 

3 
ศรัทธายึดมั่น 
และปฏิบตัิตน 

ตามหลักของศาสนา 

1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

4 
เคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

1 
เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2 
แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

3 
แส ด ง ออก ซึ่ ง ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 
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กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

1 
เปิดเพลงปลูกฝังความรักชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ 
ก่อนเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน หรือเสียงตามสายช่วงพักเที่ยง 

2 
กิจกรรมหน้าเสาธง  ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ 
รู้ความหมายและการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง 

3 
จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  การเข้าร ่วมกิจกรรม       
ที่สร้างความสามัคคีในโรงเรียน ชุมชน สังคม 

4 การเข้าค่ายคุณธรรม 

5 
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ เข้าร่วม 
กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักรี วันปิยมหาราช เป็นต้น  

6 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ร า ย วิ ช า ห น้ า ที่ พ ล เ มื อ ง 
ประวัติศาสตร์ ตามจุดเน้นที่ สพฐ. กําหนด 

7 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่จะก่อให้เกิด 
ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
หมายเหตุ ให้มีแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อ ข่าว 
ละคร นิยาย หรือเรื่องจริงที่พบเห็น  มีจิ นตนาการสามารถเล่าเรื่อง ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ได้ตามวัย/ระดับชั้น (เล่าเร่ืองจากปาก แสดงออกทางสายตา) 
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2. ความซื่อสัตย์ สุจริต 
 

พฤติกรรมคุณธรรมผู้เรียนด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ซื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง

ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

1 
ประพฤติตรงตาม 

ความเป็นจริงต่อตนเอง
ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 

2 ปฏิบ ัต ิตนโดยคําน ึงถ ึงความถูกต ้อง  ละอาย    
และเกรงกลัวต่อการกระทําผิด 

3 ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา 

2 
ประพฤติตรงตาม 

ความเป็นจริงต่อผู้อื่น 
ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

 

กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความซื่อสัตย์ สุจริต 
 1 การกล่าวคําปฏิญาณตนหน้าเสาธง  

2 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร 

3 

จ ัดก ิจกรรมส ่ง เสร ิมการนําหล ักธรรมมาบ ูรณาการ      
กับชีวิตประจําวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ 
ผ่านพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง เช่น การให้
ข้อมูลที ่เป็นจริง  ปราศจากความลําเอียง การปฏิบัติ  
ตามคํามั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป   
การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ  
ต ่อผู ้อื ่น  เช ่น  การไม ่ถ ือ เอาของคนอื ่น เป ็นของตน      
การปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความซื่อตรงไม่หาผลประโยชน์ 

4 กิจกรรมจิตอาสา 

5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เพลง นิทาน
คุณธรรม สถานการณ์ สื่อวีดีทัศน์ เป็นต้น 

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่จะก่อให้เกิด 
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

7 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทําความดี 
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3. ความมีวินัย 
 

พฤติกรรมคุณธรรมผู้เรียนด้านความมีวินัย 
มีวินัย  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง  กฎเกณฑ์  และ

ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

1 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ

ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียนและสงัคม 

1 
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน สังคมและไม่ละเมิดสิทธิ    
ของผู้อื่น 

2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต 
ประจําวันและรับผิดชอบในการทํางาน 

2 
ประพฤติตนตามแบบแผน
ที่ถูกต้องดีงามด้วยตนเอง
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

1 ประพฤติตนตามแบบแผนที่ดีงามและสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสมด้วยตนเอง 

2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
อย่างสม่ําเสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น 

 

กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความมีวินัย 
 

1 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ดังนี ้
• การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
• การเข้าแถวตามลําดับ 
• การแสดงกิริยามารยาทที่ เหมาะสมต่อบุคคลและ

สถานที่ 
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน  

ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะ 
ในถัง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ 

• การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี 
2 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง 

3 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มเพาะ
ระเบียบวินัย 

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่จะก่อให้เกิด 
ความมีระเบียบวินัย 
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4. ความพอเพียง 
 

พฤติกรรมคุณธรรมผู้เรียนด้านความพอเพียง 
 

 ความพอเพียง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ ้มกันในตัวที ่ดี และปรับตัวเพื ่ออยู ่ในสังคมได้     
อย่างมีความสุข ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดําเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล  
รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่า 
ของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

1 
ดําเนินชีวิตอย่าง

พอประมาณ  มีเหตุผล  
รอบคอบ  มีคุณธรรม 

1 
ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ 
อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษา ดูแลอย่างดี  
รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 

3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 

4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน
พร้อมให้อภัย  เมื่อผู้อื่นกระทําผิดพลาด 

2 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  

ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

1 วางแผนการเรียน การทํางาน และการใช้ชีวิต 
ประจําวันบนพื้นฐานของความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร 

2 
รู้ เท่ าทันการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม  และ
สภาพแวดล้อม ยอมรับ และปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความพอเพียง 
 

1 
จัดให้มีมุม ป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 

โรงเรียนมีการน้อมนําหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติ 
ทั้ง 5 ด้านคือ ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน  
และผู้เรียน 

3 
ฝึกให้ผู้เรียนถอดบทเรียนโดยนําหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขจาก
การได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

4 
การปฏิบัติตนที่ เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่   มีความ
พอประมาณ มีความรู ้ เช ่น การใช้ทรัพย์ส ิน  ของใช้  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า การใช้เวลาที่เหมาะสม 

5 จัดกิจกรรมรักการออม 
6 จัดกิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
7 จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

8 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ จะก่อให้เกิด 
ความพอเพียง 

 
  

เง่ือนไขคณุธรรม 

ซ่ือสตัย ์สจุริต ขยนั อดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน 

 

เง่ือนไขความร ู ้

รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวัง 
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communication Language Approach

สำน ักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน มีนโยบายยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
การใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร เปน็เครือ่งมอื
ในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อก้าวทันโลกและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การข ับเคลื่อนนโยบาย

ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได ้
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เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ

การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ภาษาและวัฒนธรรม

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น

ใช้ในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น

ใช้ภาษาตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

26  
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แนวคิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

LISTEN WELLSTUDENTS

MADAME        
         MODEL

CAN SPEAK     
  LISTEN WELL

ปฐมวัยถงึ
มัธยมศกึษาตอน
ตน้

Speaking skills 
& 

Listening skills
สือ่สารภาษา
อังกฤษดว้ยการฟัง
และการพดูได ้

แนวดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สื่อสารด้วยการฟังและการพูดได้อย่างน้อย 20 ประโยค

ระดับปฐมวัย

สื่อสารด้วยการฟังและการพูดได้อย่างน้อย 50 ประโยค

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

สื่อสารด้วยการฟังและการพูดได้อย่างน้อย 80 ประโยค

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อสารด้วยการฟังและการพูดได้อย่างน้อย 110 ประโยค

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
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ประโยค (ต้อง) สื่อสาร

1. ปฐมวยั

อนุบาล 3

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

1 Jump

2 Run

3 Walk

4 Clap your hands.

5 Turn around.

อนุบาล 2

ประโยคสนทนา

6 Hi.

7 Hello.

8 Good morning./Good 
afternoon/Good evening.

9 Thank you.

10 I am sorry.

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

11 Brush your teeth.

12 Wash your hands.

13 Raise your hand.

ประโยคสนทนา

14 Are you hungry?

15 Nice to meet you.

16 See you again.

17 How are you?

18 I am fine.

19 What is your name?

20 What is your nickname?
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2. ประถมศกึษาปีที� 1-6

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

21 Stand up.

22 Sit down.

23 Repeat.

24 Quiet!

25 Stop!

ประโยคสนทนา

26 Is it a/an…….?   Yes, it is./No, 
it is not. etc.

27 What is it?   It is a/an………

28 What’s your first name?

29 What is your mother's name?

30 What is your father's name?

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

31 Open your book.

32 Show me a/an.........

33 Please come here.

34 Don’t make a loud noise, 
please.

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประโยคสนทนา

35 Is this/that a/an..?  
Yes, it is./No, it isn’t.  etc.    

36 What is this/that/it?    
This/that/It is a/an…

37 How many………..?  
There is/are…

38 Where is the……..?        
It is in/on/under…   etc.

39 Do you have brother?   
Yes, I have./ No, I have not

40 Do you have sister?  
Yes, I have./ No, I have not

ประถมศึกษาปีที่ 1
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ประถมศึกษาปีที ่1-6

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

41 Give me a/an……………...

42 Draw and color the picture.

43 Put a/an………. (in/on/under)  
a/an………..….. 

44 Don’t eat in class.

45 Take a queue, please.

46 Can you help me, please?   

ประโยคสนทนา

47 Where is/are……...…?      
It is (in/on/under)............
They are (in/on/under)...........

48 What color do you like?   
I like …………..

49 What animal do you like? 
I like ………….

50 Where are you from?  
I am from ………..

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

51 Say it again.

52 Look at the…..

53 Count the number.

ประโยคสนทนา

54 Who is/are…? I  am..............

He/She is…..... /They are........

55 What are you doing?  I am… 

56 Can you ride a bicycle?   
Yes, I can./ No, I can not.

57 Can you speak English?   
Yes, I can./ No, I can not.

58 Do you like ...................? 
 Yes, ............. / No, ...............

59 Who is your favorite singer?

60 Who is your best friend?

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

ประถมศึกษาปีที่ 4

30 แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2



 
ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

61 Read after me.

62 Turn on/off the light, please.

63 Write down your name.

ประโยคสนทนา

64 What time is it?   It is …………

65 When do you get up? 
I get up at ………..

66 What’s date today? 

67 Where is your canteen?

68 What is your favorite subject?

69 What is your telephone 
number?

70 What is your address? 

ประถมศึกษาปีที ่5

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

71 Please look up the meaning 
in a dictionary.

72 Roll the dice.

ประโยคสนทนา

73 Who is he/she? He/She is a/an… 

74 Where does he/she go?  
He/she goes to …..

75 How do they go to ………...? 
They go to ………. by……..

76 Did you eat bananas yesterday?  
Yes, I did. /No, I didn’t.

77 What did you eat this morning? 
I ate banana.

78 Where do you live? I live in …

79 How can I go to the …………….?

80 What do you want? 

ประถมศึกษาปีที่ 6
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3. มัธยมศกึษาปีที� 1-3

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

81 Go to the window and open it. 

82 Take out the book.

83 Open on page  and read it.

84 Please look up the meaning in 
a dictionary.

85 Excuse me, could you help 
me, please?

ประโยคสนทนา

86 What do you want to be in 
the future?

87 Who is your homeroom 
teacher?

88 What do you think about 
your school?

89 What’s wrong with you?

90 What’s the matter?

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

91 Line up, please.

92 Repeat after me.

93 Be careful.

ประโยคสนทนา

94 What is your hobby?

95 What are you doing in the free 
time?

96 What kind of movie do you 
like?

97 What would you like to order?

98 Where did you do last 
weekend?

99 How did your last weekend?

100 Why do you like to be a/an …?

มัธยมศึกษาปีที่ 2
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แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2



มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง

101 Write down your name and 
number.

102 Could you tell me how to 
solve the………?

ประโยคสนทนา

103 How often do you ……. ?

104 Do you have any questions?
Yes,.............. /No,....................

105 Are you agree with us?

106 Why do you like …………?

107 How do you think about ……...?

108 When were you born?

109 What's the weather like today? 

110 How do you feel about ……..?

มัธยมศึกษาปีที่ 3
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คณะผู้จัดท า 
แนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ปีการศึกษา 2561  

 
 

ฝ่ายอ านวยการ/ที่ปรึกษา 

 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 2. นางณัฏฐกนัย์  ใจกันทา  รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 
 3. รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ทุกคน 
 4. ผู้อ านวยการกลุ่มในสพป.เชียงราย เขต 2 ทุกกลุ่ม 
 5. นางพรมเมือง  เทวตา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 
 6. นายสวุิทย์  บัง้เงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 

 
ฝ่ายจัดท ารูปเล่มเอกสาร 

 1. นางพรมเมือง  เทวตา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 
 2. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์   ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 3. นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 4. นางณภัทร  จนัทรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 5. นางสาวธิดาจนัทร์  ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 6. นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 7. นายสชุาติ  ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 8. นายบัณฑิต  ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 9. นายสวุิทย์  บัง้เงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 

 
 
 



    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระแสพระราชด ารัส  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 
 “...ครู ต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพ่ือท าให้เด็กเป็นคนดี คือ สิ่งที่สอน 
และอบรมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีอุปนิสัยติดตัว (Character Education)  
5 ด้าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม เพ่ือให้   
คนไทยเป็นผู้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่  และเป็น
พลเมืองดีของชาติโดยการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอน   
และการอบรม  ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีส่วนของล าต้นท าหน้าที่ชูดอก
ออกผล และมีรากแก้วที่มั่นคง...” 

 
 

 
 



 
 
 

 

 

แนวทางขับเคล่ือนจุดเน้นนโยบาย
สพป.เชียงราย เขต 2 




