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คํานํา 

 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เล่มนี้  เป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561) ซึ่งเป็นการติดตาม
และประเมินท้ัง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านระบบการเรียนรู้  ด้านระบบการบริหารจัดการ  
และด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้   โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มอบหมายให้ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมกันดําเนินการติดตามและประเมิน 
โดยใช้เครื่องมือติดตาม และเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการจนได้ข้อมูล
สารสนเทศสําหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาต่อไป 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 

กันยายน  2557 
 
  



สารบัญ 
  หน้า 
คํานํา   
สารบัญ   
ส่วนท่ี 1 ความนํา 1 
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 1 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 
ส่วนท่ี 2 วิธีการดําเนินการ 5 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดําเนินการ 5 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการดําเนินการ 5 
 วัตถุประสงค์ 6 
 ข้ันตอนการดําเนินการ 6 
 ขอบเขตการดําเนินงาน 7 
 การเก็บรวบข้อมูล 8 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 8 
ส่วนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 10 
 ตอนท่ี 1  ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทศิทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 
 ตอนท่ี 2  ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทศิทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561) ตามรปูแบบการบรหิารสถานศึกษา
เชิงระบบ 3 ด้าน 32 

ส่วนท่ี 4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 44 
 วัตถุประสงค์ 44 
 ขอบเขตการดําเนินงาน 44 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 45 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 45 
 อภิปรายผล 53 
 ข้อเสนอแนะ 55 
บรรณานุกรม 60 
    

 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก : ผลการดําเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก 
จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 61 

ภาคผนวก ข : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ท่ี 621/2554   
เรื่อง ทิศทางการพฒันาคุณภาพการมัธยมศึกษายคุใหม่ (พ.ศ.2553-2561) 63 

ภาคผนวก ค : แบบติดตามผลการจัดการศึกษามธัยมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 74 

ภาคผนวก ง : ภาพการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 120 
ภาคผนวก จ : โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา 133 
ภาคผนวก ฉ : คําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ี  222/2557 138 

คณะผู้จัดทํา 141 
 

 

 

 

  



สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

จําแนกตามจงัหวัด และขนาดโรงเรียน 8 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดาํเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 

จําแนกตามเป้าหมายและระดับคุณภาพ 11 
ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายท่ี 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล จาํแนกตามตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ 13 

ตารางท่ี 4 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพผู้เรียน เปา้หมายที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการส่ือสาร ภาษาสญัลักษณ์
และภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อย่างมีประสิทธิผล จาํแนกตามตวับ่งช้ีและ
ระดับคุณภาพ 14 

ตารางท่ี 5 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพผู้เรียน  เป้าหมายท่ี 3  ผู้เรียนมทัีกษะการคิดมีวิจารณญาณ 
สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ริเริม่สรา้งสรรค์ แกปั้ญหาและกล้าตัดสินใจ  
จําแนกตามตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ 16 

ตารางท่ี 6 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพผู้เรียน  เป้าหมายท่ี 4 ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ 
พัฒนา ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะ
การวางแผน จัดการ ทํางานเป็นทีมและเห็นช่องทางสรา้งงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ (New Economy)  จําแนกตามตวับ่งช้ีและระดับคณุภาพ 17 

ตารางท่ี 7 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพผู้เรียน  เป้าหมายท่ี 5 ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความ
เป็นไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ มีความเป็นพลเมือง ตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานกึรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จาํแนกตามตวับ่งช้ี
และระดับคุณภาพ 18 

ตารางท่ี 8 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายท่ี 6  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอนอิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and Instruction)   
จําแนกตามตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ 21 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 9 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายท่ี 7  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้จาํแนกตามตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ 22 

ตารางท่ี 10 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายท่ี 8  โรงเรียนจดัการเรียนรู้เรื่องภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  
เพ่ือการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพ จาํแนกตามตัวบง่ช้ีและระดับคุณภาพ 23 

ตารางท่ี 11 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายท่ี 9  โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรูอ้ิง
ถิ่นฐานให้เชือ่มประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  จาํแนก
ตามตวับ่งช้ีและระดับคุณภาพ 24 

ตารางท่ี 12 แสดงจาํนวน และคา่ร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์  ด้านระบบการเรียนรู้ เปา้หมายที่ 10  ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวชิาชพีครูยคุใหม่  จาํแนกตามตวับ่งช้ีและ
ระดับคุณภาพ 25 

ตารางท่ี 13 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดาํเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านระบบบรหิารจัดการ เป้าหมายท่ี 11 โรงเรยีนบรหิารจัดการได้
คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล จาํแนกตามตวับ่งช้ีและระดับคุณภาพ 26 

ตารางท่ี 14 แสดงจาํนวน และคา่ร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านระบบบริหารจัดการ เป้าหมายท่ี 12  โรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุน 
แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาตนเตม็ตามศักยภาพ จาํแนก
ตามตวับ่งช้ี  และระดับคุณภาพ 28 

ตารางท่ี 15 แสดงจาํนวน และคา่ร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านระบบบริหารจัดการ เป้าหมายท่ี 13  โรงเรียนมีภาคีรว่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิน่ระดับประเทศ และ
ระหวา่งประเทศ  จาํแนกตามตัวบ่งชีแ้ละระดับคุณภาพ 29 

ตารางท่ี 16 แสดงจาํนวน และคา่ร้อยละ ของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีดาํเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพแหล่งเรยีนรู้ เป้าหมายท่ี 14 โรงเรยีนพัฒนาและจัดบริการ
แหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ อยา่งมีประสิทธภิาพ ทั่วถึงและคุ้มคา่ 
จําแนกตามตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ 30 

 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 17 แสดงจาํนวน และคา่ร้อยละ ของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีดาํเนินงาน ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพแหล่งเรียนรู้ เป้าหมายท่ี 15 โรงเรียนใช้ชมุชนเป็นแหลง่
เรียนรู้ มีสถาบันและองค์กรต่างๆ ทุกภาคสว่น เป็นเครือข่ายร่วมส่งเสรมิพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาจาํแนกตามตัวบง่ช้ีและระดับคุณภาพ 31 

ตารางท่ี 18 แสดงค่าร้อยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดาํเนินการตามทิศทางการพฒันาคุณภาพ 
การมัธยมศึกษา จาํแนกตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน  
(ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต) และระดับคุณภาพ 32 

ตารางท่ี 19 แสดงจาํนวน และคา่ร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านปัจจัย (Input) จําแนกตามตัวบ่งชีแ้ละระดบัคุณภาพ 33 

ตารางท่ี 20 แสดงจาํนวน และคา่ร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านกระบวนการ (Process) จําแนกตามตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ 34 

ตารางท่ี 21 แสดงจาํนวน และคา่ร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ดา้นผลผลิต (Output) จําแนกตามตวับ่งช้ีและระดับคุณภาพ 39 

ตารางท่ี 22 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดาํเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายท่ี 1 ผู้เรียนมคีวามรู้ ความสามารถและมี
คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกั
จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 50 จาํแนกตามระดับ
คุณภาพ 62 
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ส่วนที่ 1 

ความนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีศักยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นเร่ืองที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสังคมไร้พรมแดนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการ
จัดการศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับ
การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) และ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)  
 สิ่งสําคัญสําหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้
เรียนรู้ในเนื้อหาหลัก 3 ประการ (3Rs) ได้แก่การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และ การคิด
คํานวณ (Arithmetic) รวมทั้งต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกี่ยวกับการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่ง
ประกอบด้วยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  การสื่อสาร(Communication) 
ความร่วมมือ (Collaboration) และการริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity)  ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประกอบด้วยสาระสําคัญเกี่ยวกับ สารสนเทศ(Information) สื่อ (Media) และ
เทคโนโลยี (Technology) รวมทั้งต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะชีวิตและทกัษะอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Framework for 21st Century Learning  : http://www.p21.org/ 
about-us/p21-framwork ) 
 กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปน็หน่วยหลักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้กําหนดแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน  การบริหารและจัดการศึกษา  
รวมทั้งมี แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ ให้สังคมได้รับรู้อย่างชัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้
ประกาศจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา มีการใช้เทคโนโลยี มีการจัดการความรู้ 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
พร้อมกันนี้ยังมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนชั้นนําที่มี
ความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา 
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แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ทีเ่อื้ออํานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่ รู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิด
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมนําความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการส่งเสริมและ
ผลักดันให้ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป โดยให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลอันจะส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพ 
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ  จากสภาพความจําเป็น
ดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553 – 2561) เพื่อเป็นแนวทางให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีโดยการกําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้ง
กําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
และยั่งยืน (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 621/2554 เร่ือง ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553–2561)  ลงวันที่ 29 เมษายน  2554 ) โดยมุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีแหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เพื่อให้นโยบาย
ดังกล่าว มีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้ดําเนิน
โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น 
 จากผลการดําเนินการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553–2561) ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านระบบการเรียนรู้ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีโรงเรียนจํานวนหนึ่ง
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป แต่เมื่อศึกษาและพิจารณาคุณภาพในภาพรวม พบว่าตัวบ่งชี้และ 
ค่าเป้าหมายการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่มีผลการดําเนินการต่ํา
กว่าเกณฑ์และค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในประกาศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพผู้เรียน  
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ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยระดับประเทศสูง
กว่าร้อยละ 50 ส่วนอีก 4 วิชาหลักมีค่าเฉลี่ยระดับประเทศต่ํากว่าร้อยละ 50 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทั้งห้าวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ํากว่าร้อยละ 50  ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลการทดสอบความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง และตัวบ่งชี้ 2.5 ผลการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง พบว่าอยู่ในระดับต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งผล
การดําเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ที่พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่
จําเป็นตามหลักสตูร ตลอดจนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน   
 จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่กล่าวมา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จึงได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่  
(พ.ศ. 2553–2561) โดยใช้การเก็บรวบรวมตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน คือ 
ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) เพื่อรายงานการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสําหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ดังนี้ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนไม่เกิน  500  คน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่  501 – 1,500  คน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่  1,501 – 2,500  คน  
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่  2,501  คน ขึ้นไป 

 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาและประเมินผลการดําเนินการ
ตาม ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553 – 2561) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นผู้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางกําหนด
นโยบายและให้การสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่
เป้าหมายที่กําหนด 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

4. หน่วยงานราชการ  บุคคล องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผล
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประโยชน์และอ้างอิงเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้  
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ส่วนที่ 2 

วิธีดําเนินการ 
 

 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
  1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดําเนินการ 
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินการ 
  3. ขั้นตอนการดําเนินการ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดําเนินการ 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วย โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 29 โรงเรียน และโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรียน  รวมจํานวนทั้งหมด 54 โรงเรียน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินการ 
 1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินการ ได้แก่ แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 ฉบับ  
 2.  ลักษณะของแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจํา 
ปีการศึกษา 2556 เป็นแบบสํารวจสภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจัดทําขึ้นสําหรับ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามกรอบ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้  ด้านระบบการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
เพิ่มเติมประเด็นสําคัญตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผนวกกับระบบการติดตามและ
ประเมินผลตามหลักการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ ซึ่งมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output)  แบ่งออกเป็น 6 ตอน 
ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสําหรับบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 
จํานวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ของปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 โดยใช้ข้อมูล   
ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปีการศึกษานั้นๆ 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 หน้า 6 

 

  ตอนที่ 2  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เป็นแบบสําหรับบันทึกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นการติดตามและประเมินผล มีจํานวน 48 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อที่ 1 – 39 เป็นแบบสําหรับบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2556 
 ข้อที่ 40 – 48 เป็นแบบสําหรับบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555 
และ ปีการศกึษา 2556 
  ตอนที่ 3  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เป็นแบบสําหรับ
เลือกตอบการดําเนินงานเพียง 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให้ ข้อละ 5 รายการ มีจํานวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 4  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เป็นแบบสําหรับ
เลือกตอบการดําเนินงานได้มากกว่า 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให้ ข้อละ 4 รายการ จํานวน 18 ข้อ 
  ตอนที่ 5  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เป็นแบบสําหรับ
บันทึกข้อมูลโดยเขียนบรรยายการดําเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีจํานวน 2 ข้อ 
  ตอนที่ 6  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสําหรับบันทึกข้อมูลโดยเขียน
บรรยายปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 มี
จํานวน 3 ข้อ 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อรายงานผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 

2.  เพื่อรายงานผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553–2561) ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 การดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียมการ 

1.1  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เคร่ืองมือติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 จัดโดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์  พระรามหก 
กรุงเทพมหานคร 

1.2  จัดทําร่างโครงการและขออนุมัติโครงการ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
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1.3  ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
เพื่อวางแผนการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
ของโรงเรียนในสังกัด  

2.  ขั้นดําเนินการ 
2.1  ประชุมเพื่อชี้แจงเคร่ืองมือ วิธีการดําเนินการ พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาการ

ทํางานให้กับคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ ทําหน้าที่ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และ
ครูที่รับผิดชอบ  โรงเรียนละ 2 คน  รวมทั้งสิ้น  108 คน  

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   
ตามคําสั่ง ที่ 222/2557  สั่ง ณ วันที่  19 มิถุนายน 2557 

2.3 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ (online)  โดย
โรงเรียนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินตนเอง และทําการพิมพ์ข้อมูล
เพื่อเตรียมรับการติดตามจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

2.4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ยืนยันข้อมูล ณ โรงเรียนในสังกัด 
 3.  ขั้นสรุป 

3.1  ประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
วันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2557  

3.2  ประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน จัดทํารายงานและบรรณาธิการกิจ 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ฉบับสมบูรณ์  วันที่ 26 - 28 กันยายน พ.ศ. 2557 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
1.  การติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่  (พ .ศ. 2553 – 2561)   4 ด้าน ได้แก่  
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการและด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน คือ 
ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)  

2.  กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จํานวน 54 โรงเรียน  

3.  ระยะเวลา เป็นการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจํา 

ปีการศึกษา 2556  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
1.  ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
รวบรวมข้อมูลตามเคร่ืองมือและวิธีการที่กําหนดไว้ และให้การนิเทศช่วยเหลือการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
 2.  ดําเนินการรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556  โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบของสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จํานวน 54 ฉบับ  จากจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
จําแนกตามจงัหวัด และขนาดของโรงเรียน 

จังหวัด 
ขนาดของโรงเรียน 

รวม 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 

ฉะเชิงเทรา 16 8 2 3 29 
สมุทรปราการ 3 5 5 12 25 

รวม 19 13 7 15 54 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ดําเนินการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลจําแนกเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพแหล่ง
เรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.  นําแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
มาวิเคราะห์จําแนกตามระดับคุณภาพรายข้อตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ 

ตอนที่ 2 ข้อที่ 1 – 48 ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก     คือมีผลการดําเนินงานได้ตามคา่เป้าหมายแต่ละตัวบง่ชี้ 
  ระดับ 3 หมายถึง ดี          คือมีผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 75.00 – 99.99  ของค่า
เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี ้
  ระดับ 2 หมายถึง พอใช้     คือมีผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 50.00 -74.99  ของค่า
เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี ้
  ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง คือมีผลการดําเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย
แต่ละตัวบ่งชี้  
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ตอนที่ 3 ข้อที่ 49 – 53 ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 
  เลือกข้อที่ 1  ไม่ได้ระดับคุณภาพ 
        เลือกข้อที่ 2  ได้ระดับคุณภาพ 1 
        เลือกข้อที่ 3  ได้ระดับคุณภาพ 2 
        เลือกข้อที่ 4  ได้ระดับคุณภาพ 3 
        เลือกข้อที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ 4 

ตอนที่ 4 ข้อที่ 54 – 71 ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 4 ระดับ ดังนี้ 
        เลือกตอบ 1 ข้อ  ได้ระดับคุณภาพ  1 
         เลือกตอบ 2 ข้อ  ได้ระดับคุณภาพ  2 
        เลือกตอบ 3 ข้อ  ได้ระดับคุณภาพ  3 
        เลือกตอบ 4 ข้อ  ได้ระดับคุณภาพ  4 
 2.  นําข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาจากแบบติดตามและประเมินผลแตล่ะฉบบั มา
ประมวลผลเพื่อใช้เป็นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 – ตอนที่ 4  โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
 3.  นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเสนอตามวัตถุประสงค์ของการรายงานเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
       ลักษณะที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหเ์ป็น 4 ด้านคือ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน      
  ด้านระบบการเรียนรู้     
  ด้านระบบการบริหารจัดการ  
  ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้      
       ลักษณะที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหเ์ป็น 3 ด้านคือ 
  ด้านปัจจัย 
  ด้านกระบวนการ 
  ด้านผลผลิต   

4.  นําข้อมูลผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  ตอนที่ 5 และตอนที่ 6 มาสังเคราะห์ข้อมลูและสรุปภาพรวม 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

        ค่าเฉลี่ยร้อยละ จากสูตร 

 เมื่อ    P แทน ค่าร้อยละ 
 f แทน ความถี่ที่ต้องการเปรียบเทียบ 
 N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
 

100×=
N

f
p
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ส่วนที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 
 

  ในส่วนผลการดําเนินงานผู้รายงานนําเสนอ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ด้านระบบการเรียนรู้  ด้านระบบการบริหารจัดการ  และด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
  ตอนที่ 2 ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process)  และด้านผลผลิต (Output) 
  อนึ่ง สําหรับข้อมูลผลการดําเนินงานมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลผลการดําเนินการในบางตัว
บ่งชี้  ดังนี้ 
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติเป็น
ค่าร้อยละที่ได้จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  
ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดแต่ละวิชา จํานวนโรงเรียน ระดับที่สอบ ไว้ในภาคผนวก จึงไม่ได้นําเสนอ
จํานวนโรงเรียนปรากฏในตารางของส่วนที่ 3  และปีการศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีโรงเรียนที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จํานวน 1 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี  และโรงเรียนที่ไม่ได้ทําการ
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมคงคา 
สมุทรปราการ และโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  
  2. ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ผลการทดสอบ PISA มีจํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ได้รับการสุ่มให้เข้ารับการทดสอบมีทั้งหมด  
3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  และโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
  3. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การประเมินความรู้ ความสามารถ ตามสาระการเรียนรู้สากล  
จะดําเนินการเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 15 โรงเรียน  
  4. ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 และ 4.4 การมีผลงานเผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ  
ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการในตัวบ่งชี้นี้ แต่ผลงานไม่ถึงระดับชาติหรือนานาชาติ 
  5. ตัวบ่งชี้ที่ 11.7 โรงเรียนทุกโรงผา่นการประเมินการจัดการศึกษาได้คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และตัวบ่งชี้ที่ 11.8 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพผ่านการประเมิน
รับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25  ไม่ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน 
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้โรงเรียนดําเนินการในปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป 
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ตอนที่ 1  ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ 
(พ.ศ.2553 – 2561) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 

ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนนิงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ 4 ด้าน 
จําแนกตามเป้าหมายและระดับคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 18.32 7.72 24.44 49.53 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

21.67 7.81 24.32 46.19 

เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการส่ือสาร ภาษาสัญลักษณ์และ
ภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อย่างมีประสิทธิผล 

29.37 8.63 13.14 48.86 

เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณสามารถไตร่ตรอง 
วิเคราะห ์สังเคราะห ์ริเร่ิมสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจ 

9.89 6.24 40.73 43.13 

เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบพัฒนา ช้ินงาน 
ส่ิงประดิษฐ ์นวัตกรรม โดยใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการ
วางแผนจัดการ ทํางานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) 

25.39 7.04 22.96 44.60 

เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถ่ิน
ฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเป็นพลเมือง ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

5.25 8.86 21.03 64.86 

ด้านระบบการเรียนรู้ 26.37 14.88 14.27 44.48 

เป้าหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิง
มาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and Instruction) 

34.45 15.58 10.84 39.15 

เป้าหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การส่ือสารและการเรียนรู้ 

8.46 12.78 27.45 51.32 

เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพ 

32.41 20.37 12.04 35.19 

เป้าหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถ่ินฐาน ใหเ้ช่ือมประสาน
กับการศึกษาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

25.81 20.33 6.72 47.15 

เป้าหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 

30.72 5.35 14.30 49.63 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้านระบบการบริหารจัดการ 16.00 17.10 22.31 44.59 

เป้าหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 19.15 15.58 15.18 50.08 
เป้าหมายที่ 12 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนแนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเปน็

รายบุคคล ให้ได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 
7.41 16.05 17.90 58.64 

เป้าหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถ่ินระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

21.45 19.67 33.84 25.05 

ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 17.86 34.38 22.74 25.01 

เป้าหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มี
คุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 

19.45 31.48 27.78 21.30 

เป้าหมายที่ 15 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กร
ต่างๆ ทุกภาคส่วน เป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

16.28 37.27 17.71 28.73 

รวมทุกด้าน 19.64 18.52 20.94 40.90 

จากตารางที่ 2  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
4 ด้าน ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40.90  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 20.94  ระดับพอใช้ คิดเป็น 
ร้อยละ 18.52 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 19.64  โดยด้านที่โรงเรียนมีผลการดําเนินงาน
ระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 49.53 รองลงมาคือด้านระบบ
การบริหารจัดการ มีโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.59 และ ด้านระบบ
การเรียนรู้ มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.48  ส่วนด้านคุณภาพแหล่ง
เรียนรู้ เป็นด้านมีผลการดําเนินงานระดับดีมาก จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.01 

เมื่อพิจารณาเป็นรายเป้าหมาย พบว่า เป้าหมายที่ 5  ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความ
เป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตอาสา และจิตใจบริการ มีความเป็นพลเมือง ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผดิชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.86 รองลงมาคือเป้าหมายที่ 12 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนแนะแนว 
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 58.64 และเป้าหมายที่ 7  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่สารและการเรียนรู้ มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 51.32  ส่วนเป้าหมายที่ 14  โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อ
การเรียนรู้  อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
น้อยที่สุดโดยมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 21.30 
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานระดบัสากล จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ี 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจาก

การทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉล่ีย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50* 

      
  (25.33) (43.43) (26.67) (4.57) 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ไม่ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ียนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

51 3 1 0 1 1 
(94.44) (5.56) (33.33) (0.00) (33.33) (33.33) 

1.3 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล 

19 35 4 2 12 17 
(35.19) (64.81) (11.43) (5.71) (34.29) (48.57) 

1.4 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT)  เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี  จากฐานเดิมของโรงเรียน 

1 53 17 0 1 35 
(1.85) (98.15) (32.08) (0.00) (1.89) (66.04) 

1.5 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน
และเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

0 54 1 1 16 36 
(0.00) (100.00) (1.85) (1.85) (29.63) (66.67) 

1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 

0 54 1 2 24 27 
(0.00) (100.00) (1.85) (3.70) (44.44) (50.00) 

1.7 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ  
ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นที่
ประจักษ์ ในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

30 24 11 0 0 13 
(55.56) (44.44) (45.83) (0.00) (0.00) (54.17) 

ร้อยละเฉล่ีย 21.67 7.81 24.32 46.19 

* รายละเอียดในภาคผนวก ก (ตารางที่ 22) 

 จากตารางที่ 3  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ
สากลในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46.19  ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 24.32 ระดับพอใช้ คิดเป็น 
ร้อยละ 7.81 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 21.67 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน
และเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
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เพื่อการเรียนรู้  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีจํานวนโรงเรียนดําเนินการน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาด้ านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และการอ่ านไม่ต่ํ าก ว่าค่ า เฉลี่ ยนานาชาติ 
(ผลทดสอบ PISA)  คิดเป็นร้อยละ 5.56 
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รัก
การอ่านและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิด
เป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปีจากฐานเดิมของโรงเรียน มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 66.04  และตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความ
ถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ในระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี มี
โรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 54.17   
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนน้อยที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ 4.57 

ตารางที่ 4  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการสือ่สารทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลกัษณ์และภาษาดิจิทลั 
(Digital Literracy) อย่างมีประสิทธิผล จําแนกตามตัวบง่ชีแ้ละระดบัคุณภาพ  

ข้อ ตัวบ่งช้ี 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
2.1 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
อยู่ในระดับดี 

0 54 16 19 9 10 
(0.00) (100.00) (29.63) (35.19) (16.67) (18.52) 

2.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

1 53 27 2 2 22 
(1.85) (98.15) (50.94) (3.77) (3.77) (41.51) 

2.3 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ผ่านการ
ทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง 

39 15 0 1 0 14 
(72.22) (27.78) (0.00) (6.67) (0.00) (93.33) 

2.4 ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ิมข้ึน  
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

18 36 27 0 1 8 
(33.33) (66.67) (75.00) (0.00) (2.78) (22.22) 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ข้อ ตัวบ่งช้ี 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
2.5 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ผ่านการ

ทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่
ได้รับการรับรอง 

46 8 1 0 2 5 
(85.19) (14.81) (12.50) (0.00) (25.00) (62.50) 

2.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการส่ือสาร ภาษา
สัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

5 49 4 3 15 27 
(9.26) (90.74) (8.16) (6.12) (30.61) (55.10) 

ร้อยละเฉล่ีย 29.37 8.63 13.14 48.86 

 จากตารางที่ 4  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital 
Literracy) อย่างมีประสิทธิผลในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 48.86  ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 13.14 
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 8.63 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 29.37 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี  ส่วนตัว
บ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุด คือตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ผ่านการ
ทดสอบความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง คิดเป็นร้อยละ 
14.81  
 โดยตัวบ่งชี้ที่  2.3  ผู้ เรียนไม่ต่ํ ากว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  จํานวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33  รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ผ่านการ
ทดสอบความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง  มีโรงเรียนที่ผล
การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 62.50 และตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์ และภาษาดิจิตัล (Digital Literacy)  มีโรงเรียน
ที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 55.10 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอยู่ในระดับดี  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนน้อยที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ 18.52 
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ตารางที่ 5  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะการคิดมวิีจารณญาณ สามารถ
ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ  จําแนกตาม
ตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ี 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ที่แสดงถึงการคิด 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

0 54 15 4 27 8 
(0.00) (100.00) (27.78) (7.41) (50.00) (14.81) 

3.2 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 มีผลการ
ประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป 

39 15 0 0 8 7 
(72.22) (27.78) (0.00) (0.00) (53.33) (46.67) 

3.3 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75  มีความ 
สามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 

1 53 1 6 10 36 
(1.85) (98.15) (1.89) (11.32) (18.87) (67.92) 

ร้อยละเฉล่ีย 9.89 6.24 40.73 43.13 

 จากตารางที่ 5  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจ  ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 43.13  ระดับ
ดี คิดเป็นร้อยละ 40.73 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 6.24 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 9.89 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนจํานวนน้อยที่สุดดําเนินการ คือตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70   
มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ 27.78 
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล มีโรงเรียนที่ผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.92 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากลในระดับ
ดีขึ้นไป มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 46.67 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่แสดงถึง
การคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 14.81 
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ตารางที่ 6  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พฒันา ชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มีทักษะการวางแผน 
จัดการ ทํางานเป็นทีมและเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกจิยุคใหม่ (New 
Economy)  จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้าน

ทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) 
เพ่ือการตีความ  ส่ือสาร และสร้างสรรค์ 

0 54 2 5 25 22 
(0.00) (100.00) (3.70) (9.26) (46.30) (40.74) 

4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา 
สังเคราะห์ และประเมิน  โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช้
ดําเนินการ 

0 54 2 7 32 13 
(0.00) (100.00) (3.70) (12.96) (59.26) (24.07) 

4.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ 
และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร่ ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี จากฐานเดิมของ
โรงเรียน 

39 15 7 0 0 8 
(72.22) (27.78) (46.67) (0.00) (0.00) (53.33) 

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ทั้งด้าน
วิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ 
ส่ือสารเผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน  ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

43 11 7 0 0 4 
(79.63) (20.37) (63.64) (0.00) (0.00) (36.36) 

4.5 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้าง
และประเมินทางเลือกในการวางแผน 
ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความต้องการของตนเองและสังคม 

0 54 5 7 5 37 
(0.00) (100.00) (9.26) (12.96) (9.26) (68.52) 

ร้อยละเฉล่ีย 25.39 7.04 22.96 44.60 

 จากตารางที่ 6  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม โดยใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเป็นทีมและเห็น
ช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)  ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
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44.60  ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 22.96 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 7.04 และระดับปรับปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 25.39 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์  สัญรูป) เพื่อการตีความ  
สื่อสาร และสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน  
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ  และตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความต้องการของตนเองและสังคม  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 
4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ทั้งด้านวิชาการและอาชีพ 
โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น  ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 20.37 
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการ
วางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม มีโรงเรียนที่ผล
การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.52  รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 4.3  
ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร่ ในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 53.33 และตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้าน
ทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อการตีความ  สื่อสาร และสร้างสรรค์ มีโรงเรียนที่ผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 40.74 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน  โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จํานวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 24.07 

ตารางที่ 7  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจใน
ถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ มีความเป็นพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานกึรับผิดชอบต่อสงัคมโลก เป็นสมาชิกที่เขม้แข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  

จิตสํานึกในความเป็นไทย รับผิดชอบ 
ต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

0 54 0 3 31 20 
(0.00) (100.00) (0.00) (5.56) (57.41) (37.04) 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
5.2 
 

ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มีความ
ตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิ
ปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่
เป็นถ่ินที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 

0 54 1 2 5 46 
(0.00) (100.00) (1.85) (3.70) (9.26) (85.19) 

5.3  ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการ
ดํารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง  
การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม 
และการจัดการสร้างงานอาชีพ 

0 54 1 5 24 24 
(0.00) (100.00) (1.85) (9.26) (44.44) (44.44) 

5.4  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75  มีความ
ตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 

1 53 0 2 4 47 
(1.85) (98.15) (0.00) (3.77) (7.55) (88.68) 

5.5  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถ 
วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

2 52 10 3 9 30 
(3.70) (96.30) (19.23) (5.77) (17.31) (57.69) 

5.6 
 

ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 สามารถ
ควบคุม จัดการกับความซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม  
ส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

19 35 2 13 4 16 
(35.19) (64.81) (5.71) (37.14) (11.43) (45.71) 

5.7 
 

ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ
กิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ด้วยจิตอาสา 

1 53 3 2 8 40 
(1.85) (98.15) (5.66) (3.77) (15.09) (75.47) 

5.8  
 

ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2 52 4 1 3 44 
(3.70) (96.30) (7.69) (1.92) (5.77) (84.62) 

ร้อยละเฉล่ีย 5.25 8.86 21.03 64.86 
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 จากตารางที่ 7  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ด้านคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายที่ 5 ผู้ เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน  
มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเป็นพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต 
และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 64.86 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 21.03 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 8.86  
และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 5.25  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินงาน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็น
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถ
วิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 
และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค  
การเรียนรู้ ทักษะทางสังคมและการจดัการสร้างงานอาชีพ  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจาํนวนน้อย
ที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่  5.6 ผู้ เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม  สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 64.81 
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก  
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม  วิถีชีวิต  มีโรงเรียนที่ผล 
การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.68  รองลงมาคือ และตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะหส์ภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ  ภาษา วัฒนธรรม  อัตลักษณ์
ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา  มีโรงเรียนที่ผลการการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก   
คิดเป็นร้อยละ 85.19 และตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 84.62  
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อ
สังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จํานวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 37.04 
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ตารางที่ 8  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 6  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
อิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and Instruction)   
จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษา

เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
0 54 27 11 3 13 

(0.00) (100.00) (50.00) (20.37) (5.56) (24.07) 
6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการจัดการเรียนรู้

ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

0 54 37 0 4 13 
(0.00) (100.00) (68.52) (0.00) (7.41) (24.07) 

6.3 โรงเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็น
เลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด 
ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน 

4 50 5 8 5 32 
(7.41) (92.59) (10.00) (16.00) (10.00) (64.00) 

6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge Based 
Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 

0 54 5 14 11 24 
(0.00) (100.00) (9.26) (25.93) (20.37) (44.44) 

ร้อยละเฉล่ีย 34.45 15.58 10.84 39.15 

 จากตารางที่ 8  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้  เป้าหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล 
(World – Class Standard Curriculum and Instruction) ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 39.15  
ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 10.84 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 15.58  และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
34.45 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
โรงเรียนทุกโรงจัดหลกัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลกัสตูรมาตรฐานสากล  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 โรงเรียน
ทุกโรงจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  และตัว
บ่งชี้ที่ 6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 
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โรงเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สง่เสริมความเปน็เลศิเฉพาะทางตอบสนอง
ความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 92.59  
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 6.3 โรงเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน  มีโรงเรียนที่ผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 6.4 
โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) 
ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.44   
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่  6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหนังสูตร
มาตรฐานสากล และตัวบ่งชี้ที่ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจดัให้มีการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมากจํานวนน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 24.07 

ตารางที่ 9  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 7  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดบัคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ี 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

26 28 4 2 8 14 
(48.15) (51.85) (14.29) (7.14) (28.57) (50.00) 

7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

16 38 1 7 10 20 
(29.63) (70.37) (2.63) (18.42) (26.32) (52.63) 

ร้อยละเฉล่ีย 8.46 12.78 27.45 51.32 

 จากตารางที่ 9  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 7  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้  ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 51.32  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 27.45 ระดับ
พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 12.78 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 8.46 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมีการดําเนินการจํานวนมากที่สุดคือตัว
บ่งชี้ที่ 7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 70.37  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนจํานวนน้อยที่สุดดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 หน้า 23 

 

โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 51.85 
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง มีโรงเรียน 
ที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 52.63 และตัวบ่งชี้ที่ 7.1  โรงเรียนทุกโรงจัด 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับ
มัธยมตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเคร่ืองมือในการเรียนรู้  มี โรงเรียนที่ผล 
การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ตารางที่ 10  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 8  โรงเรียนจัดการเรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทลั (Digital 
Literacy) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
8.1 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล 

(Digital Literacy) 
0 54 26 9 5 14 

(0.00) (100.00) (48.15) (16.67) (9.26) (25.93) 
8.2 ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้
กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 

0 54 9 13 8 24 
(0.00) (100.00) (16.67) (24.07) (14.81) (44.44) 

ร้อยละเฉล่ีย 32.41 20.37 12.04 35.19 

 จากตารางที่ 10  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 8  โรงเรียนจัดการเรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 35.19  ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 12.04 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 20.37 และระดับ
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 32.41 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่าทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่ 8.2 
ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง  
มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 44.44 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้เรียน 
ทุกคนได้เรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 25.93 
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ตารางที่ 11  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้องิถิ่นฐานให้เชื่อม
ประสานกบัการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  จําแนกตามตัวบ่งชี้และ
ระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถ่ินที่อยู่
ของผู้เรียน 

3 51 9 14 3 25 
(5.56) (94.44) (17.65) (27.45) (5.88) (49.02) 

9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อาเซียนศึกษาเช่ือมโยงกับถ่ินฐาน
สังคมไทยและสภาวการณ์โลก 

1 53 18 7 4 24 
(1.85) (98.15) (33.96) (13.21) (7.55) (45.28) 

ร้อยละเฉล่ีย 25.81 20.33 6.72 47.15 

 จากตารางที่ 11  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐานให้เชื่อมประสานกับ
การศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 47.15  ระดับดี   
คิดเป็นร้อยละ 6.72  ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 20.33  และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 25.81 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่ของผู้เรียน มีโรงเรียนดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 98.15 และ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและ
สภาวการณ์โลก มีโรงเรียนดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 94.44  
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่
ของผู้เรียน มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.02 และ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 
โรงเรียนทุกโรงจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและสภาวการณ์โลก 
มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 45.28 
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ตารางที่ 12  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 10  ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม่  จําแนกตามตัวบ่งชีแ้ละระดบัคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ี  
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
10.1 
 

ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสาร เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100 

1 53 26 5 7 15 
(1.85) (98.15) (49.06) (9.43) (13.21) (28.30) 

10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการจัดกรเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

0 54 3 5 3 43 
(0.00) (100.00) (5.56) (9.26) (5.56) (79.63) 

10.3  ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน โครงงาน 
ส่ือ นวัตกรรม เอกสาร บทความ 
เผยแพร่ เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 75 

7 47 15 2 0 30 
(12.96) (87.04) (31.91) (4.26) (0.00) (63.83) 

10.4 ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

41 13 8 0 0 5 
(75.93) (24.07) (61.54) (0.00) (0.00) (38.46) 

10.5 ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนานาชาติ
เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 

38 16 13 1 0 2 
(70.37) (29.63) (81.25) (6.25) (0.00) (12.50) 

10.6 ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณเป็นครูดีเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 15 ต่อปี 

11 43 22 1 0 20 
(20.37) (79.63) (51.16) (2.33) (0.00) (46.51) 

10.7  ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง
การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ
โรงเรียนและระดับเครือข่าย 

20 34 11 0 11 12 
(37.04) (62.96) (32.35) (0.00) (32.35) (35.29) 

10.8 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการสอนและ
นิเทศการสอนในช้ันเรียน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

1 53 2 3 14 34 
(1.85) (98.15) (3.77) (5.66) (26.42) (64.15) 

10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนต่อผู้เก่ียวข้อง 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

8 46 3 4 12 27 
(14.81) (85.19) (6.52) (8.70) (26.09) (58.70) 

10.10  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการ
ช้ันเรียน 

0 54 1 1 13 39 
(0.00) (100.00) (1.85) (1.85) (24.07) (72.22) 

10.11  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ตํ่ากว่า 
ปีละ 40 ช่ัวโมง 

0 54 7 6 16 25 
(0.00) (100.00) (12.96) (11.11) (29.63) (46.30) 

ร้อยละเฉล่ีย 30.72 5.35 14.30 49.63 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.63  ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 
14.30 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 5.35 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 30.72 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนทุกโรงมีการดําเนินการ คือตัวบ่งชี้ที่ 
10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
80  ตัวบ่งชี้ที่ 10.10  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  และตัวบ่งชี้ที่ 10.11 ครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาไม่ต่ํากว่าปีละ 40 ชั่วโมง  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุด คือ ตัว
บ่งชี้ที่ 10.4 ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 24.07 
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกรเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 79.63 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้น มีโรงเรียนที่ผล
การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 72.22  และตัวบ่งชี้ที่ 10.8 ครูทุกคนได้รับการ
สังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง มีโรงเรียนที่ผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 64.15 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 10.5 ครูเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ัดใหม้ีการแลกเปลีย่นเรียนรู้กบันานาชาติเพิ่มขึ้นไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 65  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
12.50 

ตารางที่ 13  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านระบบบริหารจัดการ เป้าหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดบัคุณภาพ  

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
11.1 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
2 52 2 7 2 41 

(3.70) (96.30) (3.85) (13.46) (3.85) (78.85) 
11.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีใน

การบริหารจัดการ 
0 54 0 2 2 50 

(0.00) (100.00) (0.00) (3.70) (3.70) (92.59) 
11.3 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100 

21 33 6 6 0 21 
(38.89) (61.11) (18.18) (18.18) (0.00) (63.64) 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู้ 

และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

0 54 29 19 2 4 
(0.00) (100.00) (53.70) (35.19) (3.70) (7.41) 

11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) มาใช้ในการบริหาร
จัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของ
โรงเรียน 

0 54 19 7 1 27 
(0.00) (100.00) (35.19) (12.96) (1.85) (50.00) 

11.6 โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐาน ภายนอกระดับดีข้ึนไป 

4 50 2 5 39 4 
(7.41) (92.59) (4.00) (10.00) (78.00) (8.00) 

ร้อยละเฉล่ีย 19.15 15.58 15.18 50.08 

 จากตารางที่ 13  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้าน
ระบบบริหารจัดการ เป้าหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 50.08  ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 15.18 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 15.58  และ
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 19.15 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 
ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการ
จัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และตัวบ่งชี้ที่ 11.5 
โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจ
ทุกด้านของโรงเรียน  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 11.3  
ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100  
คิดเป็นร้อยละ 61.11 
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 11.2  ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  มีโรงเรียนที่
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.59 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 
11.1 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 78.85  และตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 63.64 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 11.4  โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมากจํานวนน้อยที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ 7.41 
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ตารางที่ 14  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
ด้านระบบบริหารจัดการ เป้าหมายที่ 12  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนแนะแนว 
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบ่งชี้  
และระดบัคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ี  
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
0 54 4 4 14 32 

(0.00) (100.00) (7.41) (7.41) (25.93) (59.26) 
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการ

ดําเนินงานเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน 
แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

0 54 3 13 9 29 
(0.00) (100.00) (5.56) (24.07) (16.67) (53.70) 

12.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ 
ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

0 54 5 9 6 34 
(0.00) (100.00) (9.26) (16.67) (11.11) (62.96) 

ร้อยละเฉล่ีย 7.41 16.05 17.90 58.64 

 จากตารางที่ 14  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบบริหารจัดการ เป้าหมายที่ 12 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนแนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้ได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 58.64  ระดับดี  คิดเป็น
ร้อยละ 17.90 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 16.05  และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 7.41 
 เมื่อพิจารณาเปน็รายตัวบง่ชี้ พบว่า ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ โดยตัวบ่งชี้ที่ 12.3 
โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.96  รองลงมา 
คือตัวบ่งชี้ที่ 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน มีโรงเรียนที่ผล 
การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 59.26   
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน 
แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จํานวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 53.70 
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ตารางที่ 15  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ด้านระบบบริหารจัดการ เป้าหมายที่ 13  โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดบัท้องถิ่นระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  จําแนก
ตามตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ี 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีร่วมพัฒนาหรือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษาใน
ระดับเดียวกัน ทั้งในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค 
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

20 34 13 3 2 16 
(37.04) (62.96) (38.24) (8.82) (5.88) (47.06) 

13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากร 
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

22 32 3 9 3 17 
(40.74) (59.26) (9.38) (28.13) (9.38) (53.13) 

13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครู
ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 75 ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

      

      
 

- นักเรียน 
13 41 9 16 16 0 

(24.07) (75.93) (21.95) (39.02) (39.02) (0.00) 
 

- ครู  
17 37 6 1 30 0 

(31.48) (68.52) (16.22) (2.70) (81.08) (0.00) 
ร้อยละเฉล่ีย 21.45 19.67 33.84 25.05 

 จากตารางที่ 15  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบบริหารจัดการ เป้าหมายที่ 13  โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 25.05  ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 33.84 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 19.67 และระดับปรับปรุง 
คิดเป็นร้อยละ 21.45 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนจํานวนมากที่สุดดําเนินการ คือ  
ตัวบ่งชี้ที่ 13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 75 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 75.93  รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ที่ 13.3  
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ครูไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 68.52  และตัวบ่งชี้ที่ 13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีร่วมพัฒนาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ  
และระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 62.96 ส่วนตัวบ่งชี้มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุด คือ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 โรงเรียนทุกโรงจดักิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร ระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 59.26 
 โดยตัวบ่งชี้ที่ 13.2  โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ทรัพยากร ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.13 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีร่วมพัฒนา
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 47.06 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่  13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 75 ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีโรงเรียนที่มีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

ตารางที่ 16  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ เป้าหมายที่ 14 โรงเรียนพฒันาและจัดบริการแหลง่เรียนรู้ใหม่
ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า จําแนกตามตัวบง่ชี้
และระดบัคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
14.1 
 

โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย  
ศูนย์วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

0 54 7 13 13 21 
(0.00) (100.00) (12.96) (24.07) (24.07) (38.89) 

14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการอ่าน 
ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติของผู้เรียน
อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 

0 54 14 21 17 2 
(0.00) (100.00) (25.93) (38.89) (31.48) (3.70) 

ร้อยละเฉล่ีย 19.45 31.48 27.78 21.30 

 จากตารางที่ 16  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ เป้าหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพ
เอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 21.30  
ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 27.78 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 31.48 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
19.45 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ  โดยตัวบ่งชี้ที่ 
14.1 โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ศูนย์วิทยบริการ
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 38.89  และตัวบ่งชี้ที่ 14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่าน 
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ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติของผู้เรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า มีโรงเรียนที่ผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 

ตารางที่ 17  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ เป้าหมายที่ 15 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหลง่เรียนรู้ มสีถาบัน
และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดบัคุณภาพ  

ข้อ ตัวบ่งช้ี 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูล

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และ
องค์กรต่างๆทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

0 54 18 18 6 12 
(0.00) (100.00) (33.33) (33.33) (11.11) (22.22) 

15.2 โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 

0 54 7 5 13 29 
(0.00) (100.00) (12.96) (9.26) (24.07) (53.70) 

15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

15 39 1 27 7 4 
(27.78) (72.22) (2.56) (69.23) (17.95) (10.26) 

ร้อยละเฉล่ีย 16.28 37.27 17.71 28.73 

 จากตารางที่ 17  พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ เป้าหมายที่ 15 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบันและองค์กร
ต่างๆ ทุกภาคส่วน  เป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 28.73  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 17.71 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 37.27 และระดับปรับปรุง 
คิดเป็นร้อยละ 16.28 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการคือ ตัวบ่งชี้ที่ 15.1  
โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบันและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และตัวบ่งชี้ที่ 15.2 โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง โดยตัวบ่งชี้ที่ 15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีโรงเรียนดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 72.22 
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 โดยตัวบ่งชี้ที่ 15.2  โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน ครอบคลุมการเรียนรู้
ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.70 
รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และ
องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่
ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 22.22 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 15.3  โรงเรียนทุกโรงมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันศึกษาและองค์กรอื่นๆ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโรงเรียนที่มีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.26 
 
ตอนที่ 2  ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ 

(พ.ศ.2553-2561) ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน  

ตารางที่ 18  แสดงค่าร้อยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินการตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 
การมัธยมศึกษา จําแนกตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน  
(ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต) และระดับคุณภาพ 

การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้านปัจจัย (Input) 20.74 25.12 13.91 40.23 
ด้านกระบวนการ (Process) 24.32 13.62 18.41 43.65 
ด้านผลผลิต (Output) 20.28 8.19 26.49 45.04 

 จากตารางที่ 18 พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษามีการดําเนินการตามรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเชิงระบบแต่ละด้านดังนี้  ด้านปัจจัย (Input) มีผลการดําเนินงานมีคุณภาพระดับดีมาก 
ร้อยละ 40.23  ระดับดี ร้อยละ 13.91 ระดับพอใช้ ร้อยละ 25.12 และระดับปรับปรุงร้อยละ 20.74  
ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการดําเนินงาน มีคุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ 43.65  ระดับดี  
ร้อยละ 18.41 ระดับพอใช้ ร้อยละ 13.62 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 24.32  ด้านผลผลิต (Output) 
มีผลการดําเนินงานมีคุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ 45.04  ระดับดี ร้อยละ 26.49  ระดับพอใช้  
ร้อยละ 8.19 และระดับปรับปรุงร้อยละ 20.28  
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ตารางที่ 19  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
ด้านปัจจัย (Input) จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดบัคุณภาพ  

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
10.1 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ

ส่ือสาร เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100 
1 53 26 5 7 15 

(1.85) (98.15) (49.06) (9.43) (13.21) (28.30) 
11.1 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
2 52 2 7 2 41 

(3.70) (96.30) (3.85) (13.46) (3.85) (78.85) 
11.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีใน

การบริหารจัดการ 
0 54 0 2 2 50 

(0.00) (100.00) (0.00) (3.70) (3.70) (92.59) 
13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีร่วมพัฒนาหรือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษาใน
ระดับเดียวกัน ทั้งในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค 
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

20 34 13 3 2 16 
(37.04) (62.96) (38.24) (8.82) (5.88) (47.06) 

14.1 โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ศูนย์
วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

0 54 7 13 13 21 
(0.00) (100.00) (12.96) (24.07) (24.07) (38.89) 

14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการอ่าน 
ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติ ของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 

0 54 14 21 17 2 
(0.00) (100.00) (25.93) (38.89) (31.48) (3.70) 

15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และ
องค์กรต่างๆทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

0 54 18 18 6 12 
(0.00) (100.00) (33.33) (33.33) (11.11) (22.22) 

15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

15 39 1 27 7 4 
(27.78) (72.22) (2.56) (69.23) (17.95) (10.26) 

ร้อยละเฉล่ีย 20.74 25.12 13.91 40.23 

 จากตารางที่ 19 พบว่าผลการดําเนินของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามเป้าหมายการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านปัจจัย (Input)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมากร้อยละ 40.23  
ระดับคุณภาพดีร้อยละ 13.91  ระดับคุณภาพพอใช้ร้อยละ 25.12 และระดับคุณภาพปรับปรุงร้อยละ 
20.74  
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ มีจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ   
  ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ศูนย์วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้   
  ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
ปฏิบัติ ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า   
  ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน 
และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคี
ร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 62.96   
 โดยตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมากจํานวนมากที่สุด คือตัวบ่งชี้ที่ 11.2 
ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ  คิดเป็นร้อยละ 92.59  รองลงมาคือตัวบ่งชี้
ที่ 11.1 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 78.85  และตัวบ่งชี้
ที่ 13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 47.06 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 14.2  โรงเรียนทุกโรงใช้แหลง่เรียนรู้เพื่อการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติ 
ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 

ตารางที่ 20  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
ด้านกระบวนการ (Process) จําแนกตามตัวบ่งชี้และระดบัคณุภาพ  

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษา

เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
0 54 27 11 3 13 

(0.00) (100.00) (50.00) (20.37) (5.56) (24.07) 
6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการจัดการเรียนรู้

ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

0 54 37 0 4 13 
(0.00) (100.00) (68.52) (0.00) (7.41) (24.07) 

6.3 โรงเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็น
เลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด 
ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน 

4 50 5 8 5 32 
(7.41) (92.59) (10.00) (16.00) (10.00) (64.00) 
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ตารางที่ 20 (ต่อ)  

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนว

การศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 

0 54 5 14 11 24 
(0.00) (100.00) (9.26) (25.93) (20.37) (44.44) 

7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในระดับ
มัธยมตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

26 28 4 2 8 14 
(48.15) (51.85) (14.29) (7.14) (28.57) (50.00) 

7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง ในระดับมัธยม
ตอนปลาย 

16 38 1 7 10 20 
(29.63) (70.37) (2.63) (18.42) (26.32) (52.63) 

8.1 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

0 54 26 9 5 14 
(0.00) (100.00) (48.15) (16.67) (9.26) (25.93) 

 
8.2 

ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้
กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 

0 54 9 13 8 24 
(0.00) (100.00) (16.67) (24.07) (14.81) (44.44) 

9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถ่ินที่อยู่
ของผู้เรียน 

3 51 9 14 3 25 
(5.56) (94.44) (17.65) (27.45) (5.88) (49.02) 

9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อาเซียนศึกษาเช่ือมโยงกับถ่ินฐาน
สังคมไทยและสภาวการณ์โลก 

1 53 18 7 4 24 
(1.85) (98.15) (33.96) (13.21) (7.55) (45.28) 

10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการจัดกรเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

0 54 3 5 3 43 
(0.00) (100.00) (5.56) (9.26) (5.56) (79.63) 

10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ 
นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่ 
เพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 

7 47 15 2 0 30 
(12.96) (87.04) (31.91) (4.26) (0.00) (63.83) 

10.4 ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดับชาติเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ต่อป ี

41 13 8 0 0 5 
(75.93) (24.07) (61.54) (0.00) (0.00) (38.46) 
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ตารางที่ 20 (ต่อ) 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
10.5 ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนานาชาติเพ่ิมข้ึน
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 

38 16 13 1 0 2 
(70.37) (29.63) (81.25) (6.25) (0.00) (12.50) 

10.6 ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณเป็นครูดีเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

11 43 22 1 0 20 
(20.37) (79.63) (51.16) (2.33) (0.00) (46.51) 

10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง
การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ
โรงเรียนและระดับเครือข่าย 

20 34 11 0 11 12 
(37.04) (62.96) (32.35) (0.00) (32.35) (35.29) 

10.8 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการสอนและ
นิเทศการสอนในช้ันเรียน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

1 53 2 3 14 34 
(1.85) (98.15) (3.77) (5.66) (26.42) (64.15) 

10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนต่อผู้เก่ียวข้อง 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

8 46 3 4 12 27 
(14.81) (85.19) (6.52) (8.70) (26.09) (58.70) 

10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการ 
ช้ันเรียน 

0 54 1 1 13 39 
(0.00) (100.00) (1.85) (1.85) (24.07) (72.22) 

10.11 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ตํ่ากว่าปีละ 
40 ช่ัวโมง 

0 54 7 6 16 25 
(0.00) (100.00) (12.96) (11.11) (29.63) (46.30) 

11.3 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100 

21 33 6 6 0 21 
(38.89) (61.11) (18.18) (18.18) (0.00) (63.64) 

11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู้ 
และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

0 54 29 19 2 4 
(0.00) (100.00) (53.70) (35.19) (3.70) (7.41) 

11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

0 54 19 7 1 27 
(0.00) (100.00) (35.19) (12.96) (1.85) (50.00) 

11.6 โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานภายนอกระดับดีข้ึนไป 

4 50 2 5 39 4 
(7.41) (92.59) (4.00) (10.00) (78.00) (8.00) 

12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ได้มาตรฐาน 

0 54 4 4 14 32 
(0.00) (100.00) (7.41) (7.41) (25.93) (59.26) 
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ตารางที่ 20 (ต่อ) 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการ

ดําเนินงานเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน  
แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

0 54 3 13 9 29 
(0.00) (100.00) (5.56) (24.07) (16.67) (53.70) 

12.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ 
ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

0 54 5 9 6 34 
(0.00) (100.00) (9.26) (16.67) (11.11) (62.96) 

13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากร 
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

22 32 3 9 3 17 
(40.74) (59.26) (9.38) (28.13) (9.38) (53.13) 

13.3 
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและ 
ครูไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

- นักเรียน 

 

     
13 41 9 16 16 0 

(24.07) (75.93) (21.95) (39.02) (39.02) (0.00) 
 
 - ครู 

17 37 6 1 30 0 
(31.48) (68.52) (16.22) (2.70) (81.08) (0.00) 

15.2 โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 

0 54 7 5 13 29 
(0.00) (100.00) (12.96) (9.26) (24.07) (53.70) 

ร้อยละเฉล่ีย 24.32 13.62 18.41 43.65 

 จากตารางที่ 20 พบว่าผลการดําเนินของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามเป้าหมายการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการ (Process)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 
43.65  ระดับคุณภาพดีร้อยละ 18.41  ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 13.62 และระดับคุณภาพ
ปรับปรุง ร้อยละ 24.32    
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนดําเนินการ มีจํานวน 14 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
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   ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพื่อการ
เรียนรู้กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจดักรเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.11 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ํากว่าปีละ 40 ชั่วโมง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการ
เรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 
  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 ครูมีผลงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 24.07 
  โดยตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมากจํานวนมากที่สุด คือตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ครูใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกรเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  คิดเป็น
ร้อยละ 79.63  รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 72.22  และตัวบ่งชี้ที่ 10.8 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 64.15   
  ส่วนตัวบ่งชี้ที่  13.3  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ไม่มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางที่ 21  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์
ด้านผลผลิต (Output) จําแนกตามตัวบง่ชี้และระดับคุณภาพ  

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจาก

การทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉล่ียไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

            
  (25.33) (43.43) (26.67) (4.57) 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ไม่ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ียนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

51 3 1 0 1 1 
(94.44) (5.56) (33.33) (0.00) (33.33) (33.33) 

1.3 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถตามสาระการ
เรียนรู้สากล 

19 35 4 2 12 17 
(35.19) (64.81) (11.43) (5.71) (34.29) (48.57) 

1.4 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร (ICT)  เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 3 ต่อปีจากฐานเดิมของโรงเรียน 

1 53 17 0 1 35 
(1.85) (98.15) (32.08) (0.00) (1.89) (66.04) 

1.5 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90  มีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   
รักการอ่านและเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

0 54 1 1 16 36 
(0.00) (100.00) (1.85) (1.85) (29.63) (66.67) 

1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 

0 54 1 2 24 27 
(0.00) (100.00) (1.85) (3.70) (44.44) (50.00) 

1.7 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความ
ถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 
ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

30 24 11 0 0 13 
(55.56) (44.44) (45.83) (0.00) (0.00) (54.17) 

2.1 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อยู่ในระดับดี 

0 54 16 19 9 10 
(0.00) (100.00) (29.63) (35.19) (16.67) (18.52) 

2.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

1 53 27 2 2 22 
(1.85) (98.15) (50.94) (3.77) (3.77) (41.51) 

2.3 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  ผ่านการ
ทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง 

39 15 0 1 0 14 
(72.22) (27.78) (0.00) (6.67) (0.00) (93.33) 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
2.4 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษา 

ต่างประเทศที่สองเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 3 ต่อปี 

18 36 27 0 1 8 
(33.33) (66.67) (75.00) (0.00) (2.78) (22.22) 

2.5 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  ผ่าน 
การทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ  
ที่ได้รับการรับรอง 

46 8 1 0 2 5 
(85.19) (14.81) (12.50) (0.00) (25.00) (62.50) 

2.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการส่ือสาร ภาษา
สัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

5 49 4 3 15 27 
(9.26) (90.74) (8.16) (6.12) (30.61) (55.10) 

3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ที่แสดงถึงการคิด 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

0 54 15 4 27 8 
(0.00) (100.00) (27.78) (7.41) (50.00) (14.81) 

3.2 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  มีผลการ
ประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู้, 
โลกศึกษา,ความเรียงข้ันสูง,  กิจกรรม
สร้างสรรค์) ในระดับดีข้ึนไป 

39 15 0 0 8 7 
(72.22) (27.78) (0.00) (0.00) (53.33) (46.67) 

3.3 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75  มี
ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 

1 53 1 6 10 36 
(1.85) (98.15) (1.89) (11.32) (18.87) (67.92) 

4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ 
ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ  สัญลักษณ์ 
สัญรูป) เพ่ือการตีความ  ส่ือสาร และ
สร้างสรรค์ 

0 54 2 5 25 22 
(0.00) (100.00) (3.70) (9.26) (46.30) (40.74) 

4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา 
สังเคราะห์ และประเมิน  โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช้
ดําเนินการ 

0 54 2 7 32 13 
(0.00) (100.00) (3.70) (12.96) (59.26) (24.07) 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
4.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ 

และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร่  ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน  
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปีจากฐานเดิม
ของโรงเรียน 

39 15 7 0 0 8 
(72.22) (27.78) (46.67) (0.00) (0.00) (53.33) 

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ทั้งด้าน
วิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ 
ส่ือสารเผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน  ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

43 11 7 0 0 4 
(79.63) (20.37) (63.64) (0.00) (0.00) (36.36) 

4.5 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  สามารถ
สร้างและประเมินทางเลือกในการ
วางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพและความต้องการของตนเอง
และสังคม 

0 54 5 7 5 37 
(0.00) (100.00) (9.26) (12.96) (9.26) (68.52) 

5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  
จิตสํานึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อ
สังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

0 54 0 3 31 20 
(0.00) (100.00) (0.00) (5.56) (57.41) (37.04) 

5.2 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มีความ
ตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม  
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของ
ชุมชนที่เป็นถ่ินที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 

0 54 1 2 5 46 
(0.00) (100.00) (1.85) (3.70) (9.26) (85.19) 

5.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการ
ดํารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การ
บริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม 
และการจัดการสร้างงานอาชีพ 

0 54 1 5 24 24 
(0.00) (100.00) (1.85) (9.26) (44.44) (44.44) 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
5.4 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75  มีความ

ตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 

1 53 0 2 4 47 
(1.85) (98.15) (0.00) (3.77) (7.55) (88.68) 

5.5 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถ
วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

2 52 10 3 9 30 
(3.70) (96.30) (19.23) (5.77) (17.31) (57.69) 

5.6 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 สามารถ
ควบคุม จัดการกับความซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม  
ส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

19 35 2 13 4 16 
(35.19) (64.81) (5.71) (37.14) (11.43) (45.71) 

5.7 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ
กิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ด้วยจิตอาสา 

1 53 3 2 8 40 
(1.85) (98.15) (5.66) (3.77) (15.09) (75.47) 

5.8 ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2 52 4 1 3 44 
(3.70) (96.30) (7.69) (1.92) (5.77) (84.62) 

ร้อยละเฉล่ีย 20.28 8.19 26.49 45.04 

 จากตารางที่ 21  พบว่าผลการดําเนินของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามเป้าหมายการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านผลผลิต (Output)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ 
45.04  ระดับคุณภาพดี ร้อยละ 26.49  ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 8.19 และระดับคุณภาพ
ปรับปรุง ร้อยละ 20.28 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนดําเนินการ มีจํานวน 10 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  รักการอ่านและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่แสดง
ถึงการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ  
สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อการตีความ  สื่อสาร และสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน  โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  สามารถสร้างและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเป็นไทย 
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง 
การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
  ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) คิด
เป็นร้อยละ 5.56   
  โดยตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมากจํานวนมากที่สุด คือตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง  
คิดเป็นร้อยละ 93.33  รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  มีความตระหนักรู้ใน
ภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม วิถี
ชีวิต คิดเป็นร้อยละ 88.68  และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ 
สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 85.19   
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50  มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 4.57 
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ส่วนที่ 4 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2556  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เป็นการการติดตามและประเมินผลการจัดการ
มัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561)  แยก
เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ และ 
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ ซึ่งการรายงานการติดตาม และประเมินผลในคร้ังนี้มุ่งเน้นเพื่อนําผลไปใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
ซึ่งมีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรายงานผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 
การมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านระบบการเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการและด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 

2. เพื่อรายงานผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 
การมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

 การรายงานผลในคร้ังนี้กําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
 1. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553 – 2561) 4 ด้าน ได้แก่ด้าน
คุณภาพผู้เรียนด้านระบบการเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการและด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการติดตามและประเมินผลตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ3 ด้าน คือ ด้าน
ปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 
 2. กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
จํานวน 54 โรงเรียน  โดยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 29 โรงเรียน  และเป็น
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรียน 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 หน้า 45 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ดําเนินการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 
เป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ คือ ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
และผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่  
(พ.ศ.2553-2561)  ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้านได้แก่ด้านปัจจัย (Input)   
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) โดยวิเคราะห์จํานวนโรงเรียนที่มีการ
ดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน แล้วจําแนกระดับคุณภาพผลการ
ดําเนินงานเฉพาะโรงเรียนที่มีการดําเนินการ เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับดีมาก   หมายถึง  มีผลการดําเนินงานได้ตามค่าเป้าหมาย 
 ระดับดี     หมายถึง  มีผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 75.00 – 99.99 ของค่าเป้าหมาย 
 ระดับพอใช้   หมายถึง  มีผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 50.00 – 74.99 ของค่าเป้าหมาย 
 ระดับปรับปรุง  หมายถึง  มีผลการดําเนินงานได้ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย 
จากนั้นทําการหาค่าความถี่ตามระดับคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ เทียบกับจํานวน
โรงเรียนที่ดําเนินการ 

สรุปผลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  4 ด้าน เป็นดังนี้ 

 1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 5 เป้าหมาย  29 ตัวบ่งชี้ 

  1)  เป้าหมายที่ 1  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ
สากล มี 7 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการอ่านและเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้  โดยมี 3 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี  จากฐานเดิมของโรงเรียน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการอ่านและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 1.7 
ผู้เรียนแสดงความรู้ ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
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  2)  เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศอื่นๆรวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์ และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อย่าง
มีประสิทธิผล  มี 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมกีารดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี  
โดยมี 3 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ที่ได้รับการรับรอง  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ผ่าน การทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง และตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์ และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
  3)  เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารไตร่ตรอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจ  มี 3 ตัวบ่งชี้  พบว่า มีจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ผู้ เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา  โดยมี 1 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 
50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  
มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิด
ในระดับสูง มีเหตุผล 
  4)  เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม โดยใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเป็นทีม และ
เห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)  มี 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้  ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ผู้ เรียนทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อการตีความ สื่อสารและสร้างสรรค์  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนทุกคนมี่ความสามารถแสวงหา สังเคราะห์ และประเมินโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ และตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและ
ประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเอง
และสังคม  โดยมี 2 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร่ ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน และตัวบ่งชี้ที่ 4.5 
ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบ
อาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
  5)  เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียน ใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิต
สาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเป็นพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต 
และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก มี 8 ตัวบ่งชี้  พบว่า มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผู้เรียน
ทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตย ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถ
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วิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการ
พัฒนา และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในด้านการจัดการตนเอง การ
บริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ  โดยมี 5 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียน
มากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75   
มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ค่านิยม วิถีชีวิต ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
และตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

 1.2 ด้านระบบการเรียนรู้  ผลการติดตาม และประเมินผล  5 เป้าหมาย 21 ตัวบ่งชี้ 

  1)  เป้าหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard Curriculum and Instruction) มี 4 ตัวบ่งชี้  พบว่า มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง 
กับหลักสูตรมาตรฐานสากล  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจดัให้มีการจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้
สากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  และตัวบ่งชี้ที่ 6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  โดยมี 1 ตัวบ่งชี้
ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 
โรงเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สง่เสริมความเปน็เลศิเฉพาะทางตอบสนอง
ความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน 
  2)  เป้าหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้  มี 2 ตัวบ่งชี้  พบว่าไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการครบทุกโรงเรียน ทั้งนี้ 
มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองในระดับมัธยมตอนปลาย   
  3)  เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digtal Literacy) และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ มี 2 ตัวบ่งชี้  
พบว่า ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ  ทั้งไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50  
มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย   
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  4)  เป้าหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้เชื่อมประสาน 
กับการศึกษา ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก  มี 2 ตัวบ่งชี้  พบว่า ไม่มีตัวบ่งชี้ที่โรงเรียน 
มีการดําเนินการครบทุกโรงเรียน  และไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
  5)  เป้าหมายที่  10 ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม่ มี 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการ
ดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  ตัวบ่งชี้ที่ 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  และ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.11 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ํากว่าปีละ 40 ชั่วโมง  โดยมี 5 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียน
มากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ครูใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกรเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 10.3  
ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่ เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 75  ตัวบ่งชี้ที่ 10.8 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  ตัวบ่งชี้ที่ 10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  และตัวบ่งชี้ที่ 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  

 1.3 ด้านระบบการบริหารจัดการ ผลการติดตาม และประเมินผล  3  เป้าหมาย  
14 ตัวบ่งชี้  ดําเนินการติดตามจํานวน 12 ตัวบ่งชี้  โดยไม่ได้ทําการติดตามผลตัวบ่งชี้ที่ 11.7 และ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.8   

  1)  เป้าหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล มี 6 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ  ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู้ และการสร้าง
นวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  และตัวบ่งชี้ที่ 11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน โดยมี  
จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้บริหาร 
ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 และตัวบ่งชี้ที่ 11.5 โรงเรียน
ทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
ของโรงเรียน 
  2)  เป้าหมายที่ 12 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ มี 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียนมีการ
ดําเนินการ และมีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย   
  3)  เป้าหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมีการดําเนินการทุกโรงเรียน และทุกตัวบ่งชี้ไม่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50  
มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย   

 1.4 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ ผลการติดตาม และประเมินผล 2 เป้าหมาย 5 ตัวบ่งชี้ 

  1)  เป้าหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า มี 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียน
มีการดําเนินการ แต่ไม่มีตัวบ่งชี้ที่ โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุ 
ตามค่าเป้าหมาย   
  2)  เป้าหมายที่ 15 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ 
ทุกภาคส่วน เป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา มี 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ามี 2 ตัวบ่งชี้
ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชน สถาบัน และองค์กรต่างๆ  ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ ธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
โดยมี 1 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

2.  ผลการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) เป็นดังนี้ 

 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีผลการดําเนินการบรรลุ
ตามค่าเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ ด้านปัจจัย (Input) มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานบรรลุตามค่า
เป้าหมายร้อยละ 40.23  ด้านกระบวนการ (Process) มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานบรรลุตามค่า
เป้าหมายร้อยละ 43.65 และด้านผลผลิต (Output) มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานบรรลุตามค่า
เป้าหมายร้อยละ 45.04  โดยมีรายละเอียดรายด้านดังนี้ 

 ด้านปัจจัย (Input) มีจํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ที่ทุกโรงเรียนมีการ
ดําเนินการ  คือ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร   
   ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุก ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ศูนย์วิทยบริการ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้   
   ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
ปฏิบัติของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 
  ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน 
และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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โดยมี 2 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย คือ   
  ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

 ด้านกระบวนการ (Process)  มีจํานวน 30 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีจํานวน 14 ตัวบ่งชี้ ที่ทุก
โรงเรียนมีการดําเนินการ  คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากล 
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพื่อการ
เรียนรู้กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจดักรเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.10 ครูทุกคนมีวามสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.11 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ํากว่าปีละ 40 ชั่วโมง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่  12.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับ 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่  15.2 โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุม 
การเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 
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โดยมี 13 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกรเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
  ตัวบ่งชี้ที่  10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร 
บทความ เผยแพร่ เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 
  ตัวบ่งชี้ที่  10.8 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 10.10 ครูทุกคนมีวามสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
นานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ทรัพยากร ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการ
เรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 

 ด้านผลผลิต (Output) มีจํานวน 29 ตัวบ่งชี้  พบว่า มีจํานวน 10 ตัวบ่งชี้ ที่ทุกโรงเรียนมี
การดําเนินการ  คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  รักการอ่านและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่แสดง
ถึงการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ  
สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อการตีความ  สื่อสาร และสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน  โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  สามารถสร้างและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเป็นไทย 
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง 
การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
โดยมี 14 ตัวบ่งชี้ที่มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)  
เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปีจากฐานเดิมของโรงเรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  รักการอ่านและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นที่
ประจักษ์ ในระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมนิความสามารถในการสือ่สาร ภาษา
สัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผู้ เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  มีความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ นําเสนอ 
เผยแพร่  ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปีจากฐานเดิมของโรงเรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  สามารถสร้างและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก 
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์
สาธารณะด้วยจิตอาสา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

อภิปรายผล 

  การติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีประเด็นที่น่าสนใจ และนํามาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 

  1. การดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  
  1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  ที่ประกอบด้วย  29 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมี 10 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียนมี
การดําเนินการ และมี 14 ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
   1.2 ด้านระบบการเรียนรู้  ที่ประกอบด้วย  21 ตัวบ่งชี้ ซึ่งม ี8 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียนมี
การดําเนินการ และมี 7 ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 

   1.3 ด้านระบบการบริหารจัดการ  ที่ประกอบด้วย  12 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมี 6 ตัวบ่งชี้ทุก
โรงเรียนมีการดําเนินการ และมี 7  ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย 
  1.4 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย  5 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมี 4 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียน
มีการดําเนินการ และมี 1 ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุอย่างน้อย 7 ประการ  ต่อไปนี้ 
  ประการที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
โครงสร้างเวลาเรียนที่อาจไม่เอื้อต่อการส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่จะสามารถแข่งขันได้
อย่างหลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น โครงสร้างเวลาเรียนของกลุม่สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่ง
ประกอบด้วยหลายวิและเป็นวิชาทักษะมีเวลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
(3 ปีรวม 120 ชั่วโมง) จึงไม่สามารถค้นพบความถนัดและความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งการ
ส่งเสริมพัฒนาที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
  ประการที่ 2 การขาดครูซึ่งมีทั้งขาดจํานวน ขาดครูที่ตรงวุฒิ และขาดครูที่ตรง
สาขาวิชา ทําให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และรวมถึงขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างมาทาง
ขนาดกลาง หลายโรงเรียนที่ครูสังคมศึกษาสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูพลศึกษาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ครูภาษาไทยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูเคมีสอนวิชาฟิสิกส์ ครูศิลปะสอนวิชานาฏศิลป์ ครูคหกรรม
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สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ครูดนตรีสอนวิชาพลศึกษา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556  พบว่าโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จํานวน 861 อัตรา  คิด
เป็นร้อยละ 21.63  
  ประการที่ 3 การประเมินวิทยฐานะครูยังไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่แท้จริงของครู  
ซึ่งจะเห็นได้จากคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ทั้งที่ครูมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษเพิ่มมากขึ้น 
  ประการที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ ยังไม่ให้ความสําคัญกับการ
ประเมินสมรรถนะ และพัฒนาตนเอง ด้วยการทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ตามสมรรถนะที่
บกพร่อง ทั้งๆที่สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ทําคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งได้มีการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการในเร่ืองนี้แล้วก็ตาม ส่งผลให้บุคลากรดังกล่าวอาจมี
ความสามารถไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่จะส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
  ประการที่ 5 การออกจากห้องเรียนของครูและนักเรียนที่ไม่คุ้มค่า อันเนื่องมาจาก
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบางคร้ังก็เป็นเร่ือง
เดียวกันแต่ทําคนละคร้ัง ทําให้เวลาในการจัดการเรียนการสอนลดลง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนขนาดกลางที่ค่อนลงมาทางเล็ก 
  ประการที่ 6 ความไม่เข้มแข็งทางด้านวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอันเนื่องมาจากคุณภาพของการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งขาด
ศึกษานิเทศก์เฉพาะวิชา/งาน ยังไม่มีแนวปฏิบัติเพื่อการได้มาของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
รวมทั้งการไม่มีสํานักนิเทศการศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนางาน
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   
มีศึกษานิเทศก์ไม่ครบตามโครงสร้างตามกรอบอัตรากําลังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ (15 คน) 
  ประการที่ 7 การประชุมคุณภาพแหล่งเรียนรู้ ใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเป้าหมายความสําเร็จซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ทําให้โรงเรียนที่มี
งบประมาณน้อย ยากที่จะทําให้ผลการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 

 2. การดําเนินการตามรูปแบบบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 

  2.1 ด้านปัจจัย (Input) ที่ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมี 4 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียนมีการ
ดําเนินการ และมี 2 ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
   2.2 ด้านกระบวนการ (Process) ที่ประกอบด้วย 30 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมี 14 ตัวบ่งชี้ทุก
โรงเรียนมกีารดําเนินการ และมี 13 ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย 
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  2.3 ด้านผลผลิต (Output) ที่ประกอบด้วย 29 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมี 10 ตัวบ่งชี้ทุกโรงเรียน
มีการดําเนินการ และมี 14 ตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีผลการดําเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย 
  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความพร้อมที่แตกต่างกันระหว่างสถานศึกษา  เนื่องจาก
สถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่พิเศษ  จึงทําให้เกิดความแตกต่างกันอย่างมากโดยเฉพาะด้านงบประมาณ ที่มาจากเงิน
อุดหนุนรายหัวที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ตามจํานวนนักเรียน  ซึ่ง
งบประมาณเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านปัจจัย 
กระบวนการ และผลผลิต อีกทั้งบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางจะมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งด้านครูและด้านผู้บริหาร เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวต้องการกลับภูมิลําเนาหรือ
ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่หรือมีความพร้อมกว่า 

ข้อเสนอแนะ 

เอกสาร “รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจํา 
ปีการศึกษา 2556 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6” เล่มนี้ได้นําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ตามเป้าประสงค์สําคัญผู้เรียนเป็นคนไทยยุคใหม่
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีความเป็นพลโลก (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่ 621/2554) และเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561) 
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทุกประการ  คณะติดตามและประเมินผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ควรดําเนินการตาม

ผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( Thailand Development Research 
Institute :TDRI )  ว่าด้วย แผนการพัฒนาการศึกษาครบวงจรและแนวทางข้อเสนอแนะแนวทางการ
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) และแผนการพัฒนา
การศึกษาครบวงจร  5 ด้าน ได้แก่ 
  1.1 ด้านหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Skills) เป็นเป้าหมายหลัก และปรับเนื้อหา สมรรถนะทักษะและคุณลักษณะที่พึงปรารถนา
ของนักเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว โดยปฏิรูปหลักสูตรให้มีลักษณะกระชับ บูรณาการ 
การคิดวิเคราะห์และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันได้ นอกจากนั้น
หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นโดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท 
ของตนได้ควรมีการลดจํานวนชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน และส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิธีการสอน 
ที่หลากหลายให้เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ 
ผ่านโครงงานและการแก้ปัญหา รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีนําเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ 
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มีส่วนร่วม และสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และ 
การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (connectivism) 
   1.2 การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน จัดให้มีการปฏิรูปการ
ทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ โดยปรับจากระบบ O-NET และอื่นๆ ในปัจจุบัน มาเป็นการ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่งสามารถประยุกต์เนื้อหาเข้า
กับโจทย์จริงในชีวิตประจําวันได้ และนําผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ไปสร้างความ
รับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีปัญหา การประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  
   1.3 การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู ปรับบทบาทจากผู้จัดหามาเป็นผู้กํากับดูแล
คุณภาพและการจัดการความรู้ โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลัก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมเองให้ความสําคัญกับการนําความรู้
ไปสู่การปฏิบัติจริง การพัฒนาครูใหม่ และการสนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน 
(Professional Learning Community) สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
   1.4 การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ใช้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
เป็นหน่วยหลักในการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ ส่วนระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ภายนอกของส่วนกลางควรเป็นเพียงหน่วยเสริม โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ควรปรับบทบาทมาเป็นหน่วยสนับสนุนด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน กําหนดกฎกติกา
ขั้นต่ําเท่าที่จําเป็นเพื่อกํากับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน และมีบทบาทใน
การประเมินตามระดับปัญหา (risk-based inspection) เพื่อแยกโรงเรียนที่มีปัญหามาให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยคัดแยกจากคะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ของ
นักเรียน รวมถึงมีบทบาทในการประเมินเฉพาะเร่ือง (thematic inspection) โดยเลือกบางเป้าหมาย 
เช่น การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน หรือสุ่มประเมินในระดับพื้นที่หรือประเทศ 
   1.5 การปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา สร้างความรับผิดชอบและลดความ
เหลื่อมล้ําระหว่างพื้นที่ โดยมีการกําหนดเป้าหมายคะแนนการทดสอบมาตรฐานขั้นต่ําของนักเรียนที่
ต้องการ และจัดสรรเงินอุดหนุนจํานวนมากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําด้านทรัพยากร ในระยะยาวควรปรับเปลี่ยนงบประมาณด้านการศึกษาไปสู่ระบบการเงิน
ด้านอุปสงค์มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษา 

  2. ข้อเสนอแนะต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ควรมีการดําเนินการดังตอ่ไปนี ้

   2.1. กําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) ตามแนวทางการจัด
การศึกษามาตรฐานสากล (World – Class Education) โดยพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวิชาการบูรณาการทักษะการจัดแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในการดําเนินการตามความเชื่อ (belief) วิสัยทัศน์ 
(vision) พันธกิจ (mission) และเป้าหมาย (goals) ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จของการจัดการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ บนพื้นฐาน
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การจัดการศึกษาตามทิศทางกระแสโลกาภิวัตน์และศตวรรษที่ 21 ตามหลักการและแนวทาง 
ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   2.2 กําหนดเส้นทางการพัฒนา (Roadmap) สําหรับให้สถานศึกษาได้ดําเนินการ
ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาอย่างเป็นระบบและชัดเจน 
   2.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อปรับกระบวนทัศน์  สร้างความ
ตระหนัก ความรู้ความเข้าใจและการดําเนินงานไปสู่ความสําเร็จในเร่ืองการจัดการมัธยมศึกษายุคใหม่ 
   2.4 สนับสนุนและให้ความสําคัญกับการนิเทศ โดยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

  3. ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา 
ปัจจุบัน ทุกประเทศมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

จําเป็นต้องมีรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เน้นองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถดํารงชีพ
อย่างชาญฉลาดในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น คณะติดตามและประเมินผล มีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
   3.1  สถานศึกษาสร้างความเชื่อ (Belief) ว่า ภารกิจหลักของสถานศึกษาคือ การ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญแก่ภารกิจหลักเหนือสิ่งอื่นใดและบน
พื้นฐานแห่งความแตกต่างแห่งบุคคล ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเองได้จนบรรลุเป้าหมาย 
   3.2  สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) 
โดยให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับความเชื่อ (Belief) เช่น  โรงเรียน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะระดับมาตรฐานสากลเป็นต้น รวมทั้งความตระหนักรู้ (Awareness) ในพันธกิจ (mission) ของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ทักษะ และพฤติกรรม (เก่ง  ดี  มีสุข) ให้ผู้เรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิปรากฏเป็นความสําเร็จปรากฏในระดับท้องถิ่น (local)  ระดับชาติ (national) และระดับ
มาตรฐานสากล (world – class standards) 
   3.3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของ
โลกาภิวัตน์ และศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานการวิเคราะห์เทียบเคียงสาระวิชาหลัก (Core Subjects)  
ของหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.4  การวางแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  
ร้อยรัด ถักทอ สอดสานและบูรณาการ ( weaving ) เนื้อหาสาระของสาระการเรียนรู้ต่างๆเข้าด้วยกัน
เป็นหัวข้อเร่ือง (Interdisciplinary themes)  เน้นความรู้ด้านโลกศึกษา (Global Awareness) 
การเงิน (Finance) หน้าที่พลเมือง (Civic Literacy)  เศรษฐศาสตร์ (Economy) ธุรกิจและการ
ประกอบการ (Business & Entrepreneurship) เกี่ยวกับท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาคประเทศและโลก 
   3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง
ทักษะของผู้เรียนโดยใช้โครงงาน (Project–Based Learning) เป็นฐานในการเรียนรู้  ใช้กระบวนการ
ค้นคว้า (research - Driven) เน้นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 ได้แก่



รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 หน้า 58 

 

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  ทักษะด้านความ
เข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)   ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership)  ทักษะ
ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media 

Literacy)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Computing and ICT 

Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) รวมทั้งสมรรถนะ
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ( Communication and Collaboration) 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Information, Media and Technology skills) ความสามารถใน
การคิด (Critical Thinking) ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving) และความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต  (Life and Career Skills)  ดังภาพ 

 
กรอบแนวคิดเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)  
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  3.6  มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ได้แก่ แฟ้มงาน โครงงาน การสอบ
วัดความรู้ การแก้ไขปัญหาชีวิตจริง ในทางที่ช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดย
การประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และ
วิเคราะห์ผู้เรียน ในลักษณะการประเมินผลระหว่างทางตลอดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ก 

จํานวน และค่าร้อยละ ด้านคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก 
จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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ตารางที่ 22  แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 50 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ข้อ ตัวบ่งช้ี 
จํานวนโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ไม่ได้ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3       

1.1 วิชาภาษาไทย (91) 
1 53 0 2 46 5 

(1.85) (98.15) (0.00) (3.77) (86.79) (9.43) 

1.2 วิชาคณิตศาสตร์ (94) 
1 53 40 12 1 0 

(1.85) (98.15) (75.47) (22.64) (1.89) (0.00) 

1.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (95) 
1 53 0 41 10 2 

(1.85) (98.15) (0.00) (77.36) (18.87) (3.77) 

1.4 วิชาสังคมศึกษาฯ (92) 
1 53 0 13 38 2 

(1.85) (98.15) (0.00) (24.53) (71.70) (3.77) 

1.5 วิชาภาษาอังกฤษ (93) 
1 53 1 47 5 0 

(1.85) (98.15) (1.89) (88.68) (9.43) (0.00) 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6       

1.6 วิชาภาษาไทย (01) 
2 52 0 3 34 15 

(3.70) (96.30) (0.00) (5.77) (65.38) (28.85) 

1.7 วิชาคณิตศาสตร์ (04) 
2 52 49 3 0 0 

(3.70) (96.30) (94.23) (5.77) (0.00) (0.00) 

1.8 วิชาวิทยาศาสตร์ (05) 
2 52 2 49 1 0 

(3.70) (96.30) (3.85) (94.23) (1.92) (0.00) 

1.9 วิชาสังคมศึกษาฯ (02) 
2 52 1 47 4 0 

(3.70) (96.30) (1.92) (90.38) (7.69) (0.00) 

1.10 วิชาภาษาอังกฤษ (03) 
2 52 40 11 1 0 

(3.70) (96.30) (76.92) (21.15) (1.92) (0.00) 
ร้อยละเฉล่ีย 25.33 43.43 26.67 4.57 

หมายเหตุ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนที่ไม่ได้ดําเนินการคือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนที่ไม่ได้ดําเนินการคือ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ และ 
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ  เนื่องจากไม่ได้เปิดทําการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันนั้น 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 621/2554 
เร่ือง  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553 – 2561) 

และ เป้าหมายการดําเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่  621 / 2554 

เร่ือง  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553 – 2561) 
......................................................... 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง          
(พ.ศ. 2552 - 2561) การนําประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  นั้น 

  เพื่อให้การจัดการศึกษามัธยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
ยุคใหม่  (พ.ศ. 2553 – 2561)  ดังต่อไปนี้ 
   วิสัยทัศน์ การมัธยมศึกษาสร้างคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก 

                     เป้าประสงค ์ผู้เรียนเป็นคนไทยยุคใหม่  มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีความเป็น
พลโลก  

                    ประเด็นยุทธศาสตร์ พลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษา และระบบการเรียนรู้ใหม่ สู่
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

เป้าหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 

ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มี

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ 50 
1.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการ

อ่าน ไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 
          1.3  ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมนิความรู้ความสามารถตามสาระ

การเรียนรู้สากล 

          1.4  ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  จากฐานเดิมของโรงเรียน 

          1.5  ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองรักการอ่านและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

          1.6  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 หน้า 65 

 

          1.7  ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏ
เป็นที่ประจักษ์ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5  ต่อปี  

    2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลกัษณ์และภาษาดิจิทลั (Digital Literacy) อย่างมี
ประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
2.1  ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี  
2.2  ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 

ต่อปี 
          2.3  ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง 
          2.4  ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สองเพิ่มขึ้น ไม่ต่ํา

กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
          2.5  ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ

ภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง 
          2.6  ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร 

ภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 

3. ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาน  สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ริเร่ิม สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจ 

ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่

แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
3.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้

สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู้ ,  โลกศึกษา , ความเรียงขั้นสูง ,  กิจกรรม
สร้างสรรค์ )  ในระดับดีขึ้นไป 

       3.3 ผู้ เ รียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75มีความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล  

4. ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
โดยใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเป็นทีม  และเห็นช่องทาง
สร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่  (New  Economy)  

ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
    4.1 ผู้ เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ  

สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อการตีความ  สื่อสาร และสร้างสรรค์ 
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          4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน  
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ 

           4.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ นําเสนอ 
เผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี  จากฐานเดิมของโรงเรียน 

           4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ทั้งด้านวิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

          4.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  สามารถสร้างและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม  

5. ผู้เรียน ใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย  ภูมิใจในถิ่นฐาน  มีจิต
สาธารณะ และจิตใจบริการ  มีความเป็นพลเมือง  ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีทักษะการ
ดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน  และ
ประชาคมโลก 

ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
          5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเป็นไทย 

รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
          5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถ

วิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ  ภาษา วัฒนธรรม  อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการ
พัฒนา 

          5.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในด้านการจัดการ
ตนเองการบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 

          5.4 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก 
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม วิถีชีวิต 

          5.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

          5.6 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม  สิ่งแวดล้อม และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

          5.7 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90  ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์
สาธารณะด้วยจิตอาสา 

          5.8 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65  มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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ด้านระบบการเรียนรู้ 
   6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-

Class Standard Curriculum and Instruction)  

   7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการเรียนรู้ 

   8. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

   9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน  ให้ เชื่อมประสานกับ
การศึกษา ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  

   10. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ  
ทางวิชาชีพครูยุคใหม่  

  ด้านระบบการบริหารจัดการ 
   11. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 

12. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว  ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ให้ได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

   13. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  

ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
   14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการ
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั่วถึงและคุ้มค่า 

   15. โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาค
ส่วน เป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553 – 2561)  เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ และการกําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม      
   

            ประกาศ  ณ  วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ. 2554 
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เป้าหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อย

ละ 50 
1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย

นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 
1.3 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล 
1.4 ผู้เรียนมีทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 

ต่อป ี
1.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง รักการอ่านและ

เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
1.6 ผู้เรียนทุกคนมทีักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
1.7 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นทีป่ระจักษ์ ในระดบัชาติ 

และนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างมีประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
2.1 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภาษาไทยอยู่ระดับด ี
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อป ี
2.3 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  ผ่านการทดสอบความรู้ และทกัษะภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ 

ที่ได้รับการรับรอง 
2.4 ผู้เรียน มีความสามารถด้านภาต่างประเทศทีส่องเพิม่ขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อป ี
2.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สองจาก

สถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง 
2.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสือ่สาร ภาสัญลักษณ์และภาษา

ดิจิทัล (Digital Literacy) 
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3. ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเร่ิม 
สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าตดัสินใจ 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
3.1 ผู้เรียนทุกคนมกีิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา 
3.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตามหลกัสูตร

มาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู้ , โลกศึกษา , ความเรียงชั้นสูง , กิจกรรมสร้างสรรค์) ใน
ระดับดีขึ้นไป 

3.3 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  มีความสามารถในการวิเคราะห ์สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มเีหตผุล 
 

4. ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างงาน
อาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์ สัญรูป) เพือ่การ

ตีความ สื่อสาร สร้างสรรค ์
4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สงัเคราะห์ และประเมิน  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ

และนําเทคโนโลยมีาใช้ดําเนินการ 
4.3 ผู้เรียนมผีลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร่ ในเวทีระดบัชาติ

หรือนานาชาติเพิม่ขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี  จากฐานเดมิของโรงเรียน 
4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ทั้งด้านวิชาการและ

อาชีพโดยมีการนําเสนอ สื่อสาร เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ
เพิ่มขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

4.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจ 
ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสงัคม 
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5. ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ 
มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิตและมีจิตสาํนึก
รับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศลีธรรม จริยธรรม จิตสํานกึในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสงัคม และมี

ความเป็นพลเมอืงในวิถีประชาธิปไตย 
5.2 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะหส์ภาพการณ์ทางระบบ

นิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกจิ สงัคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพือ่การพฒันา 

5.3 ผู้เรียนทุกคนพฒันาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 

5.4 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 

5.5 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  มีความสามารถวิเคราะห์ประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

5.6 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  สามารถควบคุม จัดการ กับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อประโยชนส์าธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม สิง่แวดลอ้ม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

5.7 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90  ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
5.8 ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65  มีส่วนร่วมปฏิบัตกิิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 
 
ด้านระบบการเรียนรู้ 

6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
Curriculum and Instruction) 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
6.1 โรงเรียนทกุโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกบัหลักสตูรมาตรฐานสากล 
6.2 โรงเรียนทกุโรงจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
6.3 โรงเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65  พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาทีส่่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง

ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของผูเ้รียน 
6.4 โรงเรียนทกุโรงจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาอาชีพในสังคมเศรษฐกจิยุคใหม่ (New 

Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) 
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7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
ตังบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
7.1 โรงเรียนทกุโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและ
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

7.2 โรงเรียนทกุโรงจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

8. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
8.1 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทลั (Digital Literacy) 
8.2 ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ทุกกลุม่สาระ

อย่างต่อเนื่อง 
 

9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้เชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
9.1 โรงเรียนทกุโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่ของผู้เรียน 
9.2 โรงเรียนทกุโรงจัดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสงัคมไทยและ

สภาวการณ์โลก 
 

10. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
10.1  ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 100 
10.2  ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า 

ร้อยละ 80 
10.3  ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่ เพิม่ขึ้น 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 
10.4  ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดบัชาติเพิม่ขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
10.5  ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบันานาชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 
10.6  ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
10.7  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและ

ระดับเครือข่าย 
10.8  ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 

1 คร้ัง 
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10.9  ครูทุกคนนําเสนอการสอนต่อผูเ้กี่ยวข้อง อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
10.10  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
10.11  ครูทุกคนได้รับการพฒันาไม่ต่ํากว่าปลีะ 40 ชั่วโมง 

 
ด้านระบบการบริหารจัดการ 

11. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
11.1  ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสือ่สาร 
11.2  ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
11.3  ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 100 
11.4  โรงเรียนทุกโรงมรีะบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทัง้ในประเทศ 

และต่างประเทศ 
11.5  โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ

ครอบคลมุภารกจิทุกด้านของโรงเรียน 
11.6  โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดบัดีขึ้นไป 
11.7  โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินการจัดการศึกษาได้คณุภาพระดับมาตรฐานสากล 
11.8  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ผ่านการประเมินรับรองจากองค์กร

มาตรฐานสากลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 
 

12. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาคนเต็มตาม
ศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
12.1 โรงเรียนทกุโรงมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
12.2 โรงเรียนทกุโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการสง่เสริม สนับสนุน แนะแนว 

ช่วยเหลือ พฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
12.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผูเ้รียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 หน้า 73 

 

13. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
13.1 โรงเรียนทกุโรงมีภาคีร่วมพฒันาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัการศึกษาในระดบัเดียวกัน 

ทั้งในระดบัท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
13.2 โรงเรียนทกุโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร ระหว่าง

เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 
13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 

14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
14.1 โรงเรียนทกุโรงมหี้องสมุด หอ้งปฏบิัติการ หอ้งเรียนอเิลก็ทรอนิกส์มลัติมเีดีย ศูนย์วิทย

บริการ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
14.2 โรงเรียนทกุโรงใช้แหลง่เรียนรู้เพื่อการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติของผูเ้รียนอย่าง มี

ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 
 

15. โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถานบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เป็นเครือข่าย
ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลแหลง่เรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาค

ส่วน เพื่อสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15.2 โรงเรียนทกุโรงใช้ชุมชนเป็นแหลง่เรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติ 

ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สงัคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง 

15.3 โรงเรียนทกุโรงมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
************************************************ 
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แบบติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อโรงเรียน......................................................................................................................... 
อําเภอ.................................................................จงัหวัด.................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .................................................................. 
 

2. จํานวนผู้บริหาร ครู และผู้เรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 
 
 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
จํานวนผู้บริหาร   
จํานวนครู   
จํานวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา   
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
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ตอนที่ 2  กรอกข้อมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษาจํานวน  48  ข้อ 
 

ข้อที่ ประเด็นการติดตาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2556 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านปัจจัย (Input)  
1 ครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได้  ………..……. คน 
2 ผู้บริหารทีส่ามารถใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได้   ………..……. คน 
3 ผู้บริหารทีส่ามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการได้   ………..……. คน 
4 หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร เป็นภาคีร่วมพฒันาหรือแลกเปลีย่นเรียนรู้การ

จัดการศึกษา  
(มีบันทกึข้อตกลงร่วมกัน) ในระดบัเดียวกัน (ระดับมัธยมศึกษา) 

 

   - ระดับท้องถิ่น  …..……..  แห่ง 
   - ระดับภูมิภาค  …..……..  แห่ง 
   - ระดับประเทศ …..……..  แห่ง 
   - ระหว่างประเทศ …..……..  แห่ง 

5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่หลากหลาย ร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมพฒันาคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษา (มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน) 

 

   - สถาบันอุดมศึกษา  ในประเทศ …..……..  แห่ง 
   - องค์กร/หน่วยงาน ภาครัฐ  ในประเทศ …..……..  แห่ง 
   - องค์กร/หน่วยงาน ภาคเอกชน  ในประเทศ …..……..  แห่ง 
   - สถาบันอุดมศึกษา  ต่างประเทศ …..……..  แห่ง 
   - องค์กร/หน่วยงาน ภาครัฐ  ต่างประเทศ …..……..  แห่ง 
   - องค์กร/หน่วยงาน ภาคเอกชน  ต่างประเทศ …..……..  แห่ง 

6 งบประมาณที่โรงเรียน ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.  (เฉพาะงบอดุหนุนรายหัว) ................ บาท 
งบประมาณที่โรงเรียนจัดสรรใหง้านวิชาการของโรงเรียน  (จากงบอุดหนุน
รายหัว) 

................ บาท 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process)  
7 ครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ………..……. คน 
8 ครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการจัดการเรียนการสอน  

   - ระดับโรงเรียน ………..……. คน 
   - ระดับเครือข่าย ………..……. คน 
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ข้อที่ ประเด็นการติดตาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2556 

9 ครูที่ได้รับการสังเกตการสอนและนเิทศการสอนในชั้นเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง ………..……. คน 

10 ครูที่นําเสนอการสอนตอ่ผูเ้กี่ยวข้อง  ………..……. คน 
11 ครูที่มีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน ………..……. คน 
12 ครูที่ได้รับการพฒันาไม่ต่ํากว่าปลีะ 40 ชั่วโมง ………..……. คน 
13 ผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศกึษานานาชาติ ………..……. คน 
14 กิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย

โรงเรียนร่วมพฒันา 
….…..……. คร้ัง 

15 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนและครูได้แลกเปลี่ยนรู้กับสถานศึกษาอื่น  
   - จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายในประเทศ .……..……. คน 
   - จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ ……..……. คน 
   - จัดกิจกรรมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายในประเทศ ……..……. คน 
   - จัดกิจกรรมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ ……..……. คน 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านผลผลิต (Output)  
16 ผู้เรียนที่มทีักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรักการอา่น และเรียนรู้

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
………..…….คน 

17 ผู้เรียนที่มทีักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ………..…….คน 
18 ผู้เรียนที่มรีะดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่3.00

ขึ้นไป  ………..…….คน 
19 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสือ่สารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล 

(Digital Literacy) 
………..…….คน 

20 ผู้เรียนที่มกีิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงการคิด 
ตัดสินใจแกป้ัญหา 

………..…….คน 

21 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูงมีเหตุผล 

 
………..…….คน 

22 ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์ สัญรูป) เพื่อ
การตีความสื่อสารและสร้างสรรค ์

 
………..…….คน 

23 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะห์และประเมิน โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ 

 
………..…….คน 
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ข้อที่ ประเด็นการติดตาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2556 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านผลผลิต (Output)  
22 ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์ สัญรูป) เพื่อ

การตีความสื่อสารและสร้างสรรค ์
 

………..…….คน 
24 ผู้เรียนทีม่ีความสามารถในการสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน

ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม ………..…….คน 
25 ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเป็นไทย

รับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย ………..…….คน 
26 ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ มีความตระหนัก รอบรู้สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์

ทางระบบนเิวศธรรมชาติประวัติศาสตร์ เศรษฐกจิ สังคม ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษาวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่
เป็นถิ่นที่อยูอ่าศัยเพื่อการพฒันา ………..…….คน 

27 ผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการพัฒนาทักษะเพื่อการ
ดํารงชีวิตในด้านการจัดการตนเองการบริโภคการเรียนรู้ ทักษะทางสงัคม 
และการจัดการสร้างงานอาชีพ ………..…….คน 

28 ผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์
ของโลกความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ค่านิยม วิถีชีวิต ………..…….คน 

29 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ ………..…….คน 

30 ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติกจิกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ด้วยจิตอาสา ………..…….คน 

31 ผู้เรียนทีม่ีส่วนร่วมในการปฏิบัติกจิกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก ………..…….คน 
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ข้อที่ ประเด็นการติดตาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2556 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process)  
32 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกรอบสาม  

� ยังไม่ได้รับการประเมิน / รับการประเมินแล้วแต่ยังไม่ทราบผล  
� ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมผีลคะแนนรวม 

ทุกตัวบ่งชี ้
.............คะแนน 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านผลผลิต (Output)  
33 คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ PISA ในปี ค.ศ.2012  

� ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ  
� เข้าร่วมการทดสอบ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบดังนี ้  

- คณิตศาสตร์ ....................... 
- วิทยาศาสตร์ ....................... 
- การอ่าน ....................... 

34 ผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้
สากล 

 

� ไม่มีการจัดสาระการเรียนรู้สากล  
� มีจัดสาระการเรียนรู้สากล   โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

- จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน ....................คน 
- จํานวนผู้ทีผ่่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถฯ ....................คน 

35 ผู้เรียนทีผ่่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับ
การรับรอง 

 

�ไม่มีการทดสอบ  
� มีการจัดการทดสอบ โดยมรีายละเอียดดังนี ้  

- จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ ....................คน 
- จํานวนผู้ทีผ่่านการทดสอบ ....................คน 
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ข้อที่ ประเด็นการติดตาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2556 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านผลผลิต (Output)  
36 ผู้เรียนทีม่ีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง

ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2555 

 

�ไม่มีการจัดการเรียนรู้  
� มีการจัดการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

- จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน ....................คน 
- จํานวนผู้ที่มรีะดบัผลการเรียนเฉลีย่ภาษาต่างประเทศทีส่อง

ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
....................คน 

ปีการศึกษา 2556  
�ไม่มีการจัดการเรียนรู้  
� มีการจัดการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

- จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 
.......................

คน 
- จํานวนผู้ที่มรีะดบัผลการเรียนเฉลีย่ภาษาต่างประเทศทีส่อง

ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
.......................

คน 
37 ผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินสามารถในการควบคุมจัดการกับความ

ซ้ําซ้อนในสถานการณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์สาธารณะการปกป้องคุ้มครอง
สังคม สิง่แวดล้อมและอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

 

�ไม่มีการจัดการเรียนรู้  
� มีการจัดการเรียนรู้ โดยมรีายละเอียดดังนี ้  

- จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน ....................คน 
- จํานวนผู้ที่มรีะดบัผลการเรียนตั้งแต่ระดบั 3 ขึ้นไป ....................คน 
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ข้อที่ ประเด็นการติดตาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2556 

38 ผู้เรียนมผีลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
ในระดับ 3.00 ขึ้นไป 
รายวิชา IS1 : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

 

� ไม่มีการจัดการเรียนรู้  
� มีการจัดการเรียนรู้ โดยมรีายละเอียดดังนี ้  

- จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน ....................คน 
- จํานวนผู้ที่มรีะดบัผลการเรียนตั้งแต่ระดบั 3 ขึ้นไป ....................คน 

รายวิชา IS2 : การสื่อสารและการนําเสนอ  
� ไม่มีการจัดการเรียนรู้  
� มีการจัดการเรียนรู้ โดยมรีายละเอียดดังนี ้  

- จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน ....................คน 
- จํานวนผู้ที่มรีะดบัผลการเรียนตั้งแต่ระดบั 3 ขึ้นไป ....................คน 

39 ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันที่ได้รับการ
รับรอง 

 

� ไม่มีการทดสอบ  
� มีการทดสอบ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

- จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ ....................คน 
- จํานวนผู้ทีผ่่านการทดสอบ ....................คน 

 

ข้อ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ 
(Process) 

  

40 ครูที่มผีลงานวิจัยในชั้นเรียนและหรือ โครงงาน สือ่ 
นวัตกรรม เอกสาร บทความเผยแพร่ 

.…..……. คน ……..……. คน 

41 ครูที่มผีลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชาต ิ ……..……. คน ……..……. คน 
42 ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับนานาชาต ิ ……..……. คน ……..……. คน 
43 ครูที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นครูด ี ……..……. คน ……..……. คน 
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ข้อ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านผลผลิต 
(Output) 

  

44 ผู้เรียนที่มทีักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ……..……. คน ……..……. คน 
45 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลรวมทุกด้านทุกรางวัล   

- รางวัลระดับชาต ิ ……..……. คน ……..……. คน 
- รางวัลระดับนานาชาต ิ ……..……. คน ……..……. คน 

46 ผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป(เฉพาะรายวิชาพื้นฐานของภาคเรียนที่ 2) 

……..……. คน ……..……. คน 

47 ผู้เรียนที่มผีลงานการประดิษฐ์สร้างสรรค์และออกแบบ 
นําเสนอ เผยแพร่ 

  

- ในเวทีระดบัชาติ ……..……. คน ……..……. คน 
- ในเวทีระดบันานาชาติ ……..……. คน ……..……. คน 

48 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการและอาชีพ โดยมี
การนําเสนอ สื่อสารเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงาน 

  

- ในเวทีระดบัชาติ ……..……. คน ……..……. คน 
- ในเวทีระดบันานาชาติ ……..……. คน ……..……. คน 

 
ตอนที่ 3  เลือกผลการดาํเนินงานโดยทําเคร่ืองหมาย � ลงใน � หน้าข้อความตามประเด็น 

การติดตาม มีจํานวน 5 ข้อ ในแต่ละข้อเลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น 

ข้อ ประเด็นการติดตาม 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 

49 โรงเรียนจัดให้มสีาระเพิม่เติมหรือกจิกรรมที่สง่เสริมความเปน็เลิศเฉพาะทาง  ตอบสนองความ
ถนัด  ศักยภาพ  และความต้องการของผู้เรียนอย่างไร 
� ไม่มีการจัด  
� จัดได้หลากหลายทีส่อดคล้องกบักลุม่สาระการเรียนรู้ 1 – 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดได้หลากหลายทีส่อดคล้องกบักลุม่สาระการเรียนรู้ 3 – 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดได้หลากหลายทีส่อดคล้องกบักลุม่สาระการเรียนรู้ 5 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดได้หลากหลายทีส่อดคล้องกบักลุม่สาระการเรียนรู้ 7 – 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

50 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  (ICT)  
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ข้อ ประเด็นการติดตาม 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเคร่ืองมอืในการเรียนรู้ใน
ลักษณะใด 
� ไม่มีการจัด  
� ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพียงหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเคร่ืองมือในการเรียนรู้สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเคร่ืองมือในการเรียนรู้สามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ทัง้สามกลุม่สาระการเรียนรู้ และมี
มากกว่า 1 รายวิชา 
     ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

51 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ลักษณะใด 
� ไม่มีการจัด  
� จัดเป็นกิจกรรม/กลุ่มสนใจ/ชุมนมุ/ชมรม 
� จัดบางห้องเรียน ในบางชั้นปี  
� จัดทุกห้องเรียน ในบางชั้นปี / จัดบางห้องเรียน ในทุกชั้นปี 
� จัดทุกห้องเรียน ในทกุชั้นป ี

52 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่ของผูเ้รียนในลักษณะใด 
� ไม่มีการจัด  
� จัดกิจกรรมหลากหลายบรูณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 – 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดกิจกรรมหลากหลายบรูณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 – 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดกิจกรรมหลากหลายบรูณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดกิจกรรมหลากหลายบรูณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 – 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

53 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อาเซียนศึกษา โดยเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสงัคมไทยและ
สภาวการณ์โลก ในลักษณะใด 
� ไม่มีการจัด  
� จัดอย่างหลากหลายบรูณาการในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ 1 – 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดอย่างหลากหลายบรูณาการในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ 3 – 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดอย่างหลากหลายบรูณาการในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ 5 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� จัดอย่างหลากหลายบรูณาการในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ 7 – 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 4  เลือกผลการดาํเนินงานโดยทําเคร่ืองหมาย � ลงใน �หน้าข้อความตามประเด็น 
การติดตาม  มีจํานวน 18 ข้อ  ในแต่ละข้อเลือกได้มากกวา่  1  รายการ 

ข้อ ประเด็นการติดตาม 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านปัจจัย (Input) 
54 ห้องสมุด/ศูนย์วิทยบริการของโรงเรียนเป็นอย่างไร 

� จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของห้องสมุดที่เอือ้ต่อการศึกษาค้นคว้า ให้ผู้ใช้ได้รับ 
ความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้าและการเรียนรู้ 

� มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนกิส์อื่นๆ ทีท่ันสมัยรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร ด้วยระบบออนไลน์  

� มีกิจกรรมทีห่ลากหลาย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุม่
ผู้ใช้บริการ 

� มีการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ มีบุคลากรทีมุ่่งมั่นงานบริการ มีระบบการทํางานและ
อุปกรณ์ที่นํามาใช้ในห้องสมุดที่เหมาะสม 

55 ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนเป็นอย่างไร 
� มีจํานวนห้องปฏิบัติการ ครบตามเกณฑ์การจัดห้องพเิศษ* 
� มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจําห้องตามเกณฑ์ขั้นต่ําของห้องปฏิบัติการ* 
� มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ขั้นต่ําของห้องปฏิบัติการ* 
� ครูและผู้เรียน มีการใชห้้องปฏิบัติการร่วมกันเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
* เกณฑ์ขั้นต่ําของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานการปฏิบัตงิานโรงเรียนมัธยมศกึษา พ.ศ.2552 

56 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดียของโรงเรียนเป็นอย่างไร 
� มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยสอนตามเกณฑ์ของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มลัติมเิดีย 
� มีระบบบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณ ภาพและเสียง ที่เชื่อมโยงเข้าไปในรูปแบบนําเสนอ

ผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 
� ครูและผู้เรียน มีการทํางานร่วมกันโดยใช้ระบบฮาร์ดแวร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
� ครูและผู้เรียน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

57 แหล่งเรียนรู้อื่น (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเป็นอย่างไร 
� มีทะเบียน/ ตารางการใช้/ แนวปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
� มีการจัดการสารสนเทศในแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการค้นคว้า และส่งเสริมการเรียนรู้ 
� มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุม่

ผู้ใช้บริการ 
� มีการบันทึกสถิติการใช้ และการรายงานผลการใช้แหลง่เรียนรู้ 
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ข้อ ประเด็นการติดตาม 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านปัจจัย (Input) 

58 โรงเรียนมกีารศึกษาและจัดทําฐานข้อมลูแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุก
ภาคส่วนเพื่อสง่เสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาในลกัษณะใด 
� มีการศึกษาและจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
� มีการจัดทําฐานข้อมลูแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สอดคลอ้งกบักลุม่สาระการเรียนรู้ 
� มีการจัดทําเป็นฐานข้อมลูแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมในชมุชน สถาบันและองค์กรต่างๆ 
� มีแผนการใช้แหลง่เรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และองค์กรตา่งๆ 

59 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา โดย 
� มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
� มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
� มีความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 
� มีความตั้งใจ มุ่งมั่นอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

60 โรงเรียนมกีารวางแผนและการรายงานผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาในลกัษณะใด 
� มีสารสนเทศเพือ่การบริหารงานที่ถูกต้อง ครอบคลุม เปน็ปัจจุบัน ครบทั้ง 4 งาน 
     (ด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหารงานทั่วไปด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน

งบประมาณ) 
� มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยทุธ์ 
� มีแผนปฏิบัติการประจําป ี
� มีการรายงานผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 
61 โรงเรียนมกีารจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลกัสูตรมาตรฐานสากลอย่างไร 

� มีการวางแผนการพัฒนาหลกัสูตรที่เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากลเช่น การเข้าร่วม
อบรมการจัดทําหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากลการดําเนินการเพื่อ
เตรียมพร้อมการเข้าสู่โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

� มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากลเช่น  การสอน
ภาษาต่างประเทศที่สองการจัดสาระเพิม่เติมที่สง่เสริมใหผู้้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
เป็นต้น 

� มีการศึกษา ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเทียบเคยีงหลักสูตรมาตรฐานสากล 
� มีการปรับปรุง พฒันา  และรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
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ข้อ ประเด็นการติดตาม 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 

62 โรงเรียนจัดให้มกีารจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
อย่างไร 
� จัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลทีเ่ป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ํา

หน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสงัคมโลก  เช่น โครงงาน
บูรณาการ เป็นต้น 

� มีการจัดทํารายวิชาเพิ่มเตมิ IS1, IS2 และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน IS3 ไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา 

� มีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิม่เติม IS ตามโครงสร้างหลักสูตร 
� ผู้เรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 มีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ของรายวิชา IS1-3 

63 โรงเรียนจัดให้มกีารแนะแนวการศกึษาและอาชีพในสงัคมเศรษฐกิจยุคใหม่  (New Economy)  
ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-Based Economy)  และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Economy) ในลักษณะใด 
� จัดกิจกรรมในบริการหลัก 5 บริการของงานแนะแนว 
� จัดการเรียนรู้ในกจิกรรมแนะแนวตามโครงสร้างหลักสูตร 
� บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� เปิดโอกาสให้องค์กรและ/หรือหน่วยงานอื่นให้การแนะแนวในโรงเรียน 

64 โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรู้ดิจทิัล (Digital Literacy) เพื่อการ
เรียนรู้ในลักษณะใด 
� มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนทกุคนได้เรียนรู้ 
� มีการดําเนินการการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนทกุคนได้เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� มีการประเมิน ตรวจสอบการดําเนินการ 
� มีการปรับปรุง พัฒนา  และรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 

65 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้
ในลักษณะใด 
� มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนทกุคนได้เรียนรู้ 
� มีการดําเนินการการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนทกุคนได้เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� มีการประเมิน ตรวจสอบการดําเนินการ 
� มีการปรับปรุง พัฒนา  และรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 

66 โรงเรียนมรีะบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ในลักษณะใด 
� โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้เผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่น ในประเทศ 
� โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้เผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่น ในต่างประเทศ 
� โรงเรียนมีการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ใหก้ับโรงเรียนอื่น ในประเทศ 
� โรงเรียนมีการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ใหก้ับโรงเรียนอื่น ในต่างประเทศ 
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ข้อที่ ประเด็นการติดตาม 
67 โรงเรียนนําวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลมุภารกจิ

ของโรงเรียนในด้านใดบ้าง 
� ด้านบริหารงานวิชาการ 
� ด้านบริหารงานทั่วไป 
� ด้านบริหารงานบุคคล 
� ด้านบริหารงานงบประมาณ 

68 โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนลักษณะใด 
� มีการจัดโครงสร้างการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
� มีการแบ่งผู้เรียนให้ครูดูแลในอัตราส่วน ครู:ผู้เรียน ไม่เกนิ 1:25 
� มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาในการดูแลผูเ้รียน 
� มีการเสริมสร้างทักษะความเข้มแข็งและผดุงระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

69 โรงเรียนมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน แนะแนวช่วยเหลือพฒันา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล อย่างไร 
� ครูที่ปรึกษาดูแลนกัเรียนตามกระบวนการของระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 5 องค์ประกอบ 
� ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลตามผลการคัดกรอง 
� มีกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ปอ้งกัน แก้ไข ที่เหมาะสมกบัผู้เรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง 
� มีรายงานการปฏิบัติงานของครูทีป่รึกษาในทกุองค์ประกอบอย่างเป็นระบบ 

70 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผูเ้รียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องอย่างไร 
� มีข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคเรียน/รายป ี
� มีการส่งต่อข้อมูลแก่ครูผูส้อนและครูที่ปรึกษาในระดบัชั้นถัดไป 
� มีกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนทีห่ลากหลายตามพหุปญัญา 
� ส่งเสริม สนบัสนนุใหผู้เ้รียนได้มีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตา่งๆ อย่างต่อเนือ่ง 

71 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหลง่เรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ 
ประชากรเศรษฐกิจ สงัคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครองใน
ลักษณะใด 
� มีข้อมูลสารสนเทศแหลง่เรียนรู้ 
� มีการวางแผนการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  
� กําหนดให้มีกจิกรรม/โครงการที่ให้ผูเ้รียนใช้ชุมชนเป็นแหลง่ เรียนรู้ 
� บันทึกการใช้ชุมชนเป็นแหลง่เรียนรู้ 
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ตอนที่ 5 เป็นการให้ข้อมูลโดยเขียนบรรยายการดําเนินการของโรงเรียน 
 
 โรงเรียน.........................................................................จงัหวัด............................................... 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 1. การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีบุคคลต่างๆ  เกี่ยวข้อง
อย่างไร 
  1.1. ผู้เรียน…………………………………………………………..……………………………………….. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
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  1.3. .....…………………………..…………………………………………………………………………….. 
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................................................................................................................................................................
 2. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BestPractices)  
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................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 1. ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนตามประกาศ สพฐ.ที่ 621/2554  
เร่ือง ทิศทางการพฒันาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม ่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 2. ข้อเสนอแนะต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 3. ข้อเสนอแนะต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้กรอก/ผู้บันทกึ ข้อมลู 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรองข้อมลู 
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เกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
ตอนท่ี 2  กรอกข้อมูลตามรายการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา  จํานวน  48  ข้อ 

ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านปัจจัย (Input) 
1 แบบตดิตาม : จํานวนครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.1 
รายละเอียด  :  ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร (ภาษาอังกฤษ) เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อย ะ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1 

 

2 แบบตดิตาม : ผู้บริหารที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการส่ือสารได้ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  11.1 
รายละเอียด  :  ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1 

 

3 แบบตดิตาม : ผู้บริหารที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการได้   
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  11.2 
รายละเอียด  :  ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
4 แบบตดิตาม : หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร เป็นภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษา  

(มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน) ในระดับเดียวกัน (ระดับมัธยมศึกษา) 
• ระดับท้องถ่ิน 
• ระดับภูมิภาค 
• ระดับประเทศ 
• ระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  13.1 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงมีภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน 
ทั้งในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับของภาคีเครือข่าย ระดับคุณภาพ 

ระหว่างประเทศ 4 
ระดับประเทศ 3 
ระดับภูมิภาค 2 
ระดับท้องถ่ิน 1 
ไม่มีภาคีเครือข่ายในระดับใดเลย 0 

 

5 แบบตดิตาม :  สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่
หลากหลาย ร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา (มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน) 

• สถาบันอุดมศึกษา  ในประเทศ 
• องค์กร/หน่วยงาน ภาครัฐ  ในประเทศ 
• องค์กร/หน่วยงาน ภาคเอกชน  ในประเทศ 
• สถาบันอุดมศึกษา  ต่างประเทศ 
• องค์กร/หน่วยงาน ภาครัฐ  ต่างประเทศ 
• องค์กร/หน่วยงาน ภาคเอกชน  ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  15.3 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                  เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ความหลากหลาย ระดับคุณภาพ 
อุดมศึกษาและองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในประเทศ และ 
อุดมศึกษาและองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างประเทศ 

4 

อุดมศึกษาและองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในประเทศ และ 
อุดมศึกษา หรือองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ต่างประเทศ 

3 

อุดมศึกษา หรือองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ต่างประเทศ 2 
อุดมศึกษา หรือองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ในประเทศ 1 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
6 แบบตดิตาม :  งบประมาณที่โรงเรียน ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.  (เฉพาะงบอุดหนุนรายหัว) 

                   งบประมาณที่โรงเรียนจัดสรรให้งานวิชาการของโรงเรียน  (จากงบอุดหนุนรายหัว) 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  (เพ่ิมเติม) 
รายละเอียด  :  --- 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละของงบประมาณรายหัว ระดับคุณภาพ 

70.00 ข้ึนไป 4 
60.00 – 69.99 3 

50.00 – 59.99 2 
ตํ่ากว่า 50 1 

 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 
7 แบบตดิตาม : ครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.2 
รายละเอียด  :  ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

80.00 ข้ึนไป 4 
60.00 – 79.99 3 
40.00 – 59.99 2 
ตํ่ากว่า 40.00 1 

 

8 แบบตดิตาม : ครูที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการจัดการเรียนการสอน 
• ระดับโรงเรียน 
• ระดับเครือข่าย 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.7 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและ
ระดับเครือข่าย 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1  
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
9 แบบตดิตาม : ครูที่ได้รับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.8 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนได้รับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 

50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1  

10 แบบตดิตาม : ครูที่นําเสนอการสอนต่อผู้เก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.9 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนนําเสนอการสอนต่อผู้เก่ียวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1  

11 แบบตดิตาม : ครูที่มีความสามารถในการจัดการช้ันเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.10 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการช้ันเรียน 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1  
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
12 แบบตดิตาม : ครูที่ได้รับการพัฒนาไม่ตํ่ากว่าปีละ 40 ช่ัวโมง 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.11 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ตํ่ากว่าปีละ 40 ช่ัวโมง  

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1  

13 แบบตดิตาม : ผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  11.3 
รายละเอียด  :  ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติเพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 100 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99  
ตํ่ากว่า  50.00 1 

 

14 แบบตดิตาม : กิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  13.2 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากร ระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
จํานวนคร้ังท่ีมีการแลกเปล่ียน ระดับคุณภาพ 

4 ข้ึนไป 4 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0  
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
15 แบบตดิตาม : โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและครูได้แลกเปล่ียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน 

• โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 
• โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ 
• โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน ภายในประเทศ 
• โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  13.3 
รายละเอียด  :  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๗๕ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

75.00 ข้ึนไป 4 
56.25 – 74.99 3 
37.50 – 56.24 2 
ตํ่ากว่า 37.50 1  

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านผลผลิต (Output) 
16 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรักการอ่าน และเรียนรู้พัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.5 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและ
เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

90.00 ข้ึนไป 4 
67.50 – 89.99 3 
45.00 – 67.49 2 

ตํ่ากว่า 45.00 1 
 

17 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.6 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
18 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.1 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภาษาไทยอยู่ในระดับดี 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

75.00 ข้ึนไป 4 

56.25 – 74.99 3 
37.50 – 56.24  2 
ตํ่ากว่า 37.50 1 

 

19 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีความสามารถในการส่ือสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.6 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสาร ภาษาสัญลักษณ์และ
ภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1  

20 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  3.1 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1  
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
21 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถใช้ความคิดในระดับสูงมีเหตุผล 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  3.3 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

75.00 ข้ึนไป 4 
56.25 – 74.99 3 
37.50 – 56. 4  2 

ตํ่ากว่า 37.50 1 
 

22 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพ่ือการตีความ
ส่ือสารและสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.1 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป)เพ่ือ
การตีความ ส่ือสาร สร้างสรรค์ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1 

 

23 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะห์และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.2 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99  
50.00 – 74.99 2 

ตํ่ากว่า  50.00 1 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
24 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผนตัดสินใจ

ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.5 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

80.00 ข้ึนไป 4 
60.00 – 79.99 3 
40.00 – 59.99  2 

ตํ่ากว่า 40.00 1 
 

25 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเป็นไทยรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.1 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมี
ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99  
50.00 – 74.99 2 
ตํ่ากว่า  50.00 1 

 

26 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ มีความตระหนัก รอบรู้สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบ
นิเวศธรรมชาติประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถ่ินที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.2 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทาง
ระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถ่ินที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

80.00 ข้ึนไป 4 
60.00 – 79.99 3 
40.00 – 59.99 2 
ตํ่ากว่า 40.00 1 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
27 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต 

ในด้านการจัดการตนเองการบริโภคการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.3 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในด้าน การจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู้ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 

ตํ่ากว่า  50.00 1 
 

28 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลกความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.4 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทาง
เช้ือชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

75.00 ข้ึนไป 4 
56.25 – 74.99 3 
37.50 – 56.24  2 
ตํ่ากว่า 37.50 1  

29 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.5 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

80.00 ข้ึนไป 4 
60.00 – 79.99 3 
40.00 – 59.99 2 
ตํ่ากว่า 40.00 1 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
30 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.7 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

90.00 ข้ึนไป 4 

67.50 – 89.99 3 
45.00 – 67.49  2 
ตํ่ากว่า 45.00 1 

 

31 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.8 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

65.00 ข้ึนไป 4 
49.75 – 64.99 3 
32.50 – 48.74 2 
ตํ่ากว่า 32.50 1 

 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 
32 แบบตดิตาม : โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกรอบสาม 

� ยังไม่ได้รับการประเมิน / รับการประเมินแล้วแต่ยังไม่ทราบผล 
� ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

                       โดยมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี…………คะแนน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  11.6 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีข้ึนไป 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
90.00 ข้ึนไป 4 

75.00 – 89.99 3 
60.00 – 74.99  2 
ตํ่ากว่า 60.00 1 

ยังไม่ได้รับการประเมิน / รับการประเมินแล้วแต่ยังไม่ทราบผล 0  
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านผลผลิต (Output) 

33 แบบตดิตาม : คะแนนเฉล่ียของผลการสอบ PISA ในปี ค.ศ.2012 
� ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ 
� เข้าร่วมการทดสอบ  โดยมีคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบ....................... 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.2 
รายละเอียด  :  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

504 ข้ึนไป 4 
494 – 503.99 3 
484 – 493.99 2 
ตํ่ากว่า 484 1 
ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ 0  

34 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล 
� ไม่มีการจัดสาระการเรียนรู้สากล 
� มีจัดสาระการเรียนรู้สากล   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 
• จํานวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถฯ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.3 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 

ตํ่ากว่า  50.00 1 
ไม่มีการจัดสาระการเรียนรู้สากล 0  
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
35 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง 

� ไม่มีการทดสอบ 
� มีการจัดการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 
• จํานวนผู้ที่ผ่านการทดสอบ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.3 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ 
ที่ได้รับรอง 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

60.00 ข้ึนไป 4 
45.00 – 59.99 3 
30.00 – 44.9 2 
ตํ่ากว่า 30.00 1 
ไม่มีการทดสอบ 0 

 

36 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉล่ียสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สองต้ังแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 
ปีการศึกษา 2555 

� ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
� มีการจัดการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 
• จํานวนผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉล่ียภาษาต่างประเทศที่สองต้ังแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 

ปีการศึกษา 2556 
� ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
� มีการจัดการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 
• จํานวนผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉล่ียภาษาต่างประเทศที่สองต้ังแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.4 
รายละเอียด  :  ผู้เรียน มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ิมข้ึน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 

3.00 ข้ึนไป 4 
2.25 – 2.99 3 
1.50 – 2.24 2 
ตํ่ากว่า 1.50 1 

ไม่มีการจัดการเรียนรู้ในปีใด ปีหนึ่ง 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
37 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถในการควบคุมจัดการกับความซํ้าซ้อนในสถานการณ์

ต่างๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะการปกป้องคุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อมและอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
� ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
� มีการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 
• จํานวนผู้ที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.6 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุม จัดการ กับความซับซ้อนในสถานการณ์
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

60.00 ข้ึนไป 4 
45.00 – 59.99 3 
30.00 – 44.99 2 
ตํ่ากว่า 30.00 1 

ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 0  

38 แบบตดิตาม : ผู้เรียนมีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากลในระดับ 3.00 ข้ึนไป 
รายวิชา IS1 : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

� ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
� มีการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 
• จํานวนผู้ที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

รายวิชา IS2 : การส่ือสารและการนําเสนอ 
� ไม่มีการจัดการเรียนรู้ 
� มีการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 
• จํานวนผู้ที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  3.2 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

70.00 ข้ึนไป 4 
52.50 – 69.99 3 
35.00 – 52.49 2 
ตํ่ากว่า 35.00 1 

ไม่มีการจัดการเรียนรู้วิชาใดวิชาหนึ่งหรือทั้ง 2 วิชา 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
39 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง 

� ไม่มีการทดสอบ 
� มีการทดสอบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 
• จํานวนผู้ที่ผ่านการทดสอบ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.5 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
จากสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

60.00 ข้ึนไป 4 
45.00 – 59.99 3 
30.00 – 44.99 2 
ตํ่ากว่า 30.00 1 
ไม่มีการทดสอบ 0 

 

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 
40 แบบตดิตาม : ครูที่มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนและหรือ โครงงาน ส่ือ นวัตกรรม เอกสาร บทความเผยแพร่ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.3 
รายละเอียด  :  ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน โครงงาน ส่ือ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่ เพ่ิมข้ึน
ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 75 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 

75.00 ข้ึนไป หรือปี 2556 ได้ครบ 100.00 4 
56.25 – 74.99 3 

37.50 – 56.24 2 
ตํ่ากว่า 37.50 1  

41 แบบตดิตาม : ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชาติ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.4 
รายละเอียด  :  ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 

15.00 ข้ึนไป 4 
11.25 – 14.99 3 

7.50 – 11.24 2 
ตํ่ากว่า 7.50 1  
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
42 แบบตดิตาม : ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.5 
รายละเอียด  :  ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนานาชาติเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

65.00 ข้ึนไป 4 

48.75 – 64.99 3 
32.50 – 48.74 2 
ตํ่ากว่า 32.50 1  

43 แบบตดิตาม : ครูที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นครูดี 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.6 
รายละเอียด  :  ครูได้รับการยอมรับยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 

15.00 ข้ึนไป 4 
11.25 – 14.99 3 
7.50 – 11.24 2 
ตํ่ากว่า 7.50 1  

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านผลผลิต (Output) 
44 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.4 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
3 ต่อปี 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

เพ่ิมข้ึน 3.00 ข้ึนไป หรือปีสุดท้ายได้ร้อยละ 100.00 4 
เพ่ิมข้ึน 2.25 – 2.99 3 
เพ่ิมข้ึน 1.50 – 2.24 2 
เพ่ิมข้ึน ตํ่ากว่า 1.50 1 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
45 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลรวมทุกด้านทุกรางวัล 

• รางวัลระดับชาติ 
• รางวัลระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.7 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 

5.00 ข้ึนไป 4 
3.75 – 4.99 3 
2.50 – 3.74 2 
ตํ่ากว่า 2.50 1 

 

46 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับ 2 ข้ึนไป(เฉพาะรายวิชา
พ้ืนฐานของภาคเรียนที่ 2) 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.2 
รายละเอียด  :  จํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับ 2 
ข้ึนไปรวมกันทุกระดับช้ัน 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 

3.00 ข้ึนไป 4 
2.25 – 2.99 3 
1.50 – 2.24 2 
ตํ่ากว่า 1.50 1 

 

47 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีผลงานการประดิษฐ์สร้างสรรค์และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร่ 
• ในเวทีระดับชาติ 
• ในเวทีระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.3 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร่ ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 

5.00 ข้ึนไป 4 
3.75 – 4.99 3 
2.50 – 3.74 2 
ตํ่ากว่า 2.50 1 
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ข้อท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
48 แบบตดิตาม : ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งด้าน

วิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ ส่ือสารเผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงาน 
• ในเวทีระดับชาติ 
• ในเวทีระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.4 
รายละเอียด  :  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ทั้งด้านวิชาการและ
อาชีพ โดยมีการนําเสนอ ส่ือสารเผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 

5.00 ข้ึนไป 4 
3.75 – 4.99 3 
2.50 – 3.74 2 
ตํ่ากว่า 2.50 1 
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ตอนท่ี 3   เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเคร่ืองหมาย � ลงใน � หน้าข้อความตามประเด็นการติดตาม  
   ซึ่งเลือกได้เพียง 1 รายการเท่าน้ัน  มีจํานวน 5 ข้อ 

ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 

49 แบบตดิตาม  :  โรงเรียนจัดให้มีสาระเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง  ตอบสนอง
ความถนัด  ศักยภาพ  และความต้องการของผู้เรียนอย่างไร 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  6.3 
รายละเอียด  :  โรงเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะ
ทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

จัดได้หลากหลายที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 – 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 
จัดได้หลากหลายที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 
จัดได้หลากหลายที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 – 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 
จัดได้หลากหลายที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 – 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 
ไม่มีการจัด 0 

 

50 แบบตดิตาม  :  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ในลักษณะใด 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  7.1 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) ในระดับมัธยมตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ทั้งสามกลุ่มวิชาและมีมากกว่า 
1 รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

4 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้สามกลุ่มวิชา 3 
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้สองกลุ่มวิชา 2 
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพียงหนึ่งกลุ่มวิชา 1 
ไม่มีการจัด 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 

51 แบบตดิตาม  :  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ลักษณะใด 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  7.2 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ในระดับมัธยมตอนปลาย 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

จัดทุกห้องเรียนและทุกช้ันปี 4 
จัดทุกห้องเรียน  แต่บางช้ันปี 3 
จัดเป็นบางห้องเรียน และบางช้ันปี 2 
จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มสนใจ/ชุมนุม/ชมรม 1 
ไม่มีการจัด 0 

 

52 แบบตดิตาม  :  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถ่ินที่อยู่ของผู้เรียนใน
ลักษณะใด 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  9.1 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถ่ินที่อยู่ของผู้เรียน 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

จัดกิจกรรมหลากหลายบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 – 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 
จัดกิจกรรมหลากหลายบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 
จัดกิจกรรมหลากหลายบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 – 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 
จัดกิจกรรมหลากหลายบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 – 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 
ไม่มีการจัด 0 

 

53 แบบตดิตาม  :  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษา โดยเช่ือมโยงกับถ่ินฐาน
สังคมไทยและสภาวการณ์โลก ในลักษณะใด 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  9.2 
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเช่ือมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทยและ
สภาวการณ์โลก 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

จัดกิจกรรมหลากหลายบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 – 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 
จัดกิจกรรมหลากหลายบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 
จัดกิจกรรมหลากหลายบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 – 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 
จัดกิจกรรมหลากหลายบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 – 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 
ไม่มีการจัด 0 
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ตอนท่ี 4  เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเคร่ืองหมาย � ลงใน �หน้าข้อความตามประเด็นการติดตาม  
            ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า  1 รายการ  มีจํานวน  18  ข้อ 

ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านปัจจัย (Input) 

54 แบบตดิตาม :  ห้องสมุด/ศูนย์วิทยบริการของโรงเรียนเป็นอย่างไร 
� จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า ให้ผู้ใช้ ได้รับความสะดวกใน

การศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ 
� มีระบบบริการสารสนเทศและส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ที่ทันสมัยรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ด้วยระบบออนไลน์  
� มีกิจกรรมที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มผู้ใช้บริการ 
� มีการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มุ่งม่ันงานบริการ มีระบบการทํางานและอุปกรณ์ที่

นํามาใช้ในห้องสมุดที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.1 / 14.2 
รายละเอียด :  14.1 โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ศูนย์
วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติของผู้เรียน
อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
55 แบบตดิตาม  :  ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนเป็นอย่างไร 
� มีจํานวนห้องปฏิบัติการ ครบตามเกณฑ์การจัดห้องพิเศษ* 
� มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจําห้องตามเกณฑ์ข้ันตํ่าของห้องปฏิบัติการ* 
� มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้ันตํ่าของห้องปฏิบัติการ* 
� ครูผู้สอน และนักเรียน มีการใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
*เกณฑ์ข้ันตํ่าของห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.1 / 14.2 
รายละเอียด :  14.1 โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ศูนย์
วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติของผู้เรียน
อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0  
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
56 แบบตดิตาม :  ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดียของโรงเรียนเป็นอย่างไร 
� มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยสอนตามเกณฑ์ของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย 
� มีระบบบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณ ภาพและเสียง ที่เช่ือมโยงเข้าไปในรูปแบบนําเสนอผ่านระบบ

เครือข่ายเน็ตเวิร์คอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
� ครูผู้สอน และนักเรียน มีการทํางานร่วมกันโดยใช้ระบบฮาร์ดแวร์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
� ครูผู้สอนและนักเรียน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.1 / 14.2 
รายละเอียด :  14.1 โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ศูนย์
วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติของผู้เรียน
อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 

 

57 แบบตดิตาม : แหล่งเรียนรู้อ่ืน (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเป็นอย่างไร 
� มีทะเบียน/ ตารางการใช้/ แนวปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
� มีการจัดการสารสนเทศในแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการค้นคว้า และส่งเสริมการเรียนรู้ 
� มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มผู้ใช้บริการ 
� มีการบันทึกสถิติการใช้ และการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.1 / 14.2 
รายละเอียด :  14.1 โรงเรียนทุกโรงมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ศูนย์
วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       14.2 โรงเรียนทุกโรงใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติของผู้เรียน
อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุ้มค่า 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
58 แบบตดิตาม : โรงเรียนมีการศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุก

ภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะใด 
� มีการศึกษาและจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
� มีการจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� มีการจัดทําเป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมในชุมชน สถาบันและองค์กรต่างๆ 
� มีแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และองค์กรต่างๆ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  15.1 
รายละเอียด :  โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน และองค์กรต่างๆทุกภาค
ส่วนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 

 

59 แบบตดิตาม : คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมีศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ตาม
ข้อใด 
� มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
� มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
� มีความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 
� มีความต้ังใจ มุ่งม่ันอุทิศตน เพ่ือประโยชน์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  เพ่ิมเติม 
รายละเอียด :  - 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
60 โรงเรียนมีการวางแผนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในลักษณะใด 

� มีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานที่ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน ครบทั้ง 4 งาน 
    (ด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหารงานทั่วไปด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ) 
� มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ 
� มีแผนปฏิบัติการประจําปี 
� มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  เพ่ิมเติม 
รายละเอียด :  - 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0  

 กรอบการติดตามและประเมินผล : ด้านกระบวนการ (Process) 
61 แบบตดิตาม : โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลอย่างไร 

� มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรที่เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากลเช่น การเข้าร่วมอบรมการจัดทํา 
     หลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากลการดําเนินการเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าสู่โรงเรียนใน

โครงการ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

� มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากลเช่น  การสอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง  
การจัดสาระเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  เป็นต้น 

� มีการประเมินตรวจสอบหลักสูตรที่จัดทําข้ึน 
� มีการปรับปรุง พัฒนา  และรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  6.1 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
62 แบบตดิตาม : โรงเรียนจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

อย่างไร 
� จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่เป็นเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา  ลํ้าหน้าทาง

ความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  เช่น โครงงานบูรณาการเป็นต้น 
� มีการจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม IS1, IS2 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน IS3 ไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา 
� มีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม IS ตามโครงสร้างหลักสูตร 
� นักเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 มีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ของรายวิชา IS1-3 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  6.2 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 

 

63 แบบตดิตาม : โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่  (New 
Economy)   ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-Based Economy)  และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Economy) ในลักษณะใด 
� จัดกิจกรรมในบริการหลัก 5 บริการของงานแนะแนว 
� จัดการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างหลักสูตร 
� บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� เปิดโอกาสให้องค์กรและ/หรือหน่วยงานอ่ืนให้การแนะแนวในโรงเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  6.4 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
64 แบบตดิตาม : โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือการ

เรียนรู้ในลักษณะใด 
� มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ 
� มีการดําเนินการการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� มีการประเมิน ตรวจสอบการดําเนินการ 
� มีการปรับปรุง พัฒนา  และรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  8.1 
รายละเอียด :  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 

 

65 แบบตดิตาม : โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือการ
เรียนรู้ในลักษณะใด 
� มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ 
� มีการดําเนินการการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
� มีการประเมิน ตรวจสอบการดําเนินการ 
� มีการปรับปรุง พัฒนา  และรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  8.2 
รายละเอียด :  ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้กลุ่มสาระอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 

เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
66 แบบตดิตาม : โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ในลักษณะใด 

� โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้เผยแพร่ให้กับโรงเรียนอ่ืน ในประเทศ 
� โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้เผยแพร่ให้กับโรงเรียนอ่ืน ในต่างประเทศ 
� โรงเรียนมีการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอ่ืน ในประเทศ 
� โรงเรียนมีการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอ่ืน ในต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  11.4 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 

 

67 แบบตดิตาม : โรงเรียนนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียนในด้านใดบ้าง 
� ด้านบริหารงานวิชาการ 
� ด้านบริหารงานทั่วไป 
� ด้านบริหารงานบุคคล 
� ด้านบริหารงานงบประมาณ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  11.5 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0  
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
68 แบบตดิตาม : โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลักษณะใด 

� มีการจัดโครงสร้างการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
� มีการแบ่งผู้เรียนให้ครูดูแลในอัตราส่วน ครู:ผู้เรียน ไม่เกิน 1:25 
� มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาในการดูแลผู้เรียน 
� มีการเสริมสร้างทักษะความเข้มแข็งและผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  12.1 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0  

69 แบบตดิตาม : โรงเรียนมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน แนะแนวช่วยเหลือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล อย่างไร 
� ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ 
� นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลตามผลการคัดกรอง 
� มีกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง 
� มีรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในทุกองค์ประกอบอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  12.2 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว 
ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0  
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ข้อท่ี ประเด็นการติดตาม 
70 แบบตดิตาม : โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่องอย่างไร 
� มีข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคเรียน/รายปี 
� มีการส่งต่อข้อมูลแก่ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในระดับช้ันถัดไป 
� มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนที่หลากหลายตามพหุปัญญา 
� ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  12.3 
รายละเอียด :  โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0  

71 แบบตดิตาม : โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ 
ประชากรเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครองในลักษณะใด 
� มีข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 
� มีการวางแผนการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  
� กําหนดให้มีกิจกรรม/โครงการที่ให้นักเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่ง เรียนรู้ 
� บันทึกการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  15.2 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ข้อ 4 
เลือกตอบ 3 ข้อ 3 
เลือกตอบ 2 ข้อ 2 
เลือกตอบ 1 ข้อ 1 
ไม่เลือกตอบ 0 

 

 
************************************************** 
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ภาคผนวก ง 

ภาพการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
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ภาคผนวก จ 

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
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โครงการ  นิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามธัยมศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ 
   เน้นการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 
จุดเน้นที่ 9  สถานศึกษาทุกแหง่ได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกัน 
    คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ 
    ภายนอก (Quality School) 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต   ผู้จบการศึกษาภาคบังคบั และผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ลักษณะโครงการ � ต่อเนื่อง  □ เร่ิมใหม ่  □ เร่งด่วน 
ประเภทโครงการ □ เพื่อการแก้ไข  � เพื่อการพัฒนา □ เพื่อการป้องกัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณภัทร  ศรีละมัย 
ระยะเวลาดาํเนินการ พฤษภาคม  2557 – กันยายน  2557 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมและผลักดัน

ให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสงักัดทีม่ีจาํนวน 54 โรงเรียน  สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกําหนด  ภายใต้การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และสู่มาตรฐานสากล  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้อง
หรือรองรับต่อการพัฒนาประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในโลกสตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นโลกของการ
เรียนรู้ไร้พรมแดนโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการ
ดํารงชีวิตให้มีคุณภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคต  จากสภาพความจําเป็นและความ
ท้าทายดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561)  เพื่อเป็นแนวทางให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ และการกําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  ได้ตระหนักและถือเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว 
ดังนั้นเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

2.2  เพื่อรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในจังหวัด
สมุทรปราการจํานวน 25 โรงเรียน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีสารสนเทศผลการ
ดําเนินงานตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561) ของโรงเรียน
ในสังกัด 
  3.2.2  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความ
ตระหนักในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ปน็ไปตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ 

4.  กิจกรรมดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
เคร่ืองมือติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
  50 คน × 150 บาท × 1 วัน  = 7,500.- บาท 
- ค่าสถานที่  500.- บาท 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง  1,550.- บาท 

มิ.ย. 57 9,550.- ณภัทร   
ศรีละมัย 

 

2 นิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนใน จ.สมทุรปราการ 
- ค่าพาหนะในการนิเทศของคณะกรรมการ 
  25 โรงเรียน × 1,000 บาท  = 25,000.- บาท 

มิ.ย.-ก.ค. 57 25,000.- ศึกษานิเทศก ์
 
 

3 ประชุมปฏิบัติการสรุปและรายงานผล 
  11 คน × 150 บาท × 3 วัน  = 4,950.- บาท 

ก.ย. 57 4,950.- ณภัทร   
ศรีละมัย 

** ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 หน้า 136 

 

5.  งบประมาณที่ใช้   39,500  บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 งบประมาณได้รับจัดสรรจากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสอื
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาที่ ศธ 04002/ว 932  ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ประชุมชี้แจง สร้างความรู้

ความเข้าใจในการใช้
เคร่ืองมือติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษา 

- 9,550.- - 9,550.- - 9,550.- 

2 นิเทศ ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาของ
โรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ  

- 25,000.- - 25,000.- - 25,000.- 

3 ประชุมปฏิบัติการสรุปและ
รายงานผล 

- 4,950.- - 4,950.- - 4,950.- 

รวม - 39,500.- - 39,500.- - 39,500.- 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของจํานวนโรงเรียนทีร่ายงานผล

การดําเนินงานทางเว็บไซต์ระบบติดตาม 
-  การตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต ์ - แบบตรวจสอบ 

2. ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ไดรั้บการ
นิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้า 

-  นิเทศ ติดตามและประเมินผล - แบบติดตามฯ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 หน้า 137 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ทราบผลการ
ดําเนินงานตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) 
 8.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีรายงานผลการติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
 8.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

9.  การขออนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ 

คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ที่  222/2557 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  

ประจําปีการศึกษา 2556  
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คําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ท่ี  222/2557 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
ประจําปีการศึกษา 2556 

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

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทั่วประเทศ ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนในมัธยมศึกษาสังกัด  ซ่ึงมีกรอบทิศทางในการติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561)  โดยให้สํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการติดตาม และบันทึกผลการนิเทศทางระบบออนไลน์ และให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 
  เพ่ือให้การนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจํา 
ปีการศึกษา 2556 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และ
รายงานผลให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทางระบบออนไลน์ได้ทันเวลา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1.1 นายยงยุทธ  ทรัพย์เจริญ ผู้อํานวยการ สพม. เขต 6 ประธานกรรมการ 
1.2 นายทวีป  ฉิมไทย รองผู้อํานวยการ สพม. เขต 6 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสวัสด์ิ  รอบรู้ รองผู้อํานวยการ สพม. เขต 6 รองประธานกรรมการ 
1.4 นายเชลร์  โพธิมากูล รองผู้อํานวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  รักษาการในตําแหน่ง 
  รองผู้อํานวยการ สพม. เขต 6 รองประธานกรรมการ 
1.5 นางสาวชรัตน์  นิยมพานิช ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.6 นายโชคชัย  พรหมมาก ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ กรรมการ 
1.7 นางดวงดาว  มาลัยทอง ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
1.8 นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.9 นางสาวสมจิตต์  เรืองรัชนีกร ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
1.10 นางสาวธารทิพย์ สุจริตวงศานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.11 นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการ 
1.12 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  วางแผน ประสานงาน แก้ปัญหา และให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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2. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2.1 นายทวีป  ฉิมไทย รองผู้อํานวยการ สพม. เขต 6 ประธานกรรมการ 
2.2 นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางดวงดาว  มาลัยทอง ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.4 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการ 
2.5 นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการ 
2.6 นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการ 
2.7 นางเพชรรัตน์  สุขปล่ัง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
2.8 นางละม่อม  รําพึงนิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
2.9 นางสาววิไล  แจ่มเจริญ ครูโรงเรียนสมุทรปราการ กรรมการ 
2.10 นายธีรศักด์ิ  นรดี ครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ กรรมการ 
2.11 นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม กรรมการ 
2.12 นายไพโรจน์  ทระกุลพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ กรรมการ 
2.13 นายธีร์ชนินทร์  แจ่มจํารัส ครูโรงเรียน นมร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. กรรมการ 
2.14 นายราชวัลลภ  ลําพูน ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ 
2.15 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการและเลขานุการ 
2.16 นางญาณภร  นันทพานิช ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.17 นางสาวพรทิพย์  มะติมุ เจ้าหน้าธุรการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   
1. จัดประชุมช้ีแจง สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  และวิธีการบันทึกผลการดําเนินงานผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
ติดตามและประเมินความก้าวหน้า ให้รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและตัวแทนโรงเรียนในสังกัด 

2. นิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
3. แนะนํา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตาม

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561) 
4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ให้คณะกรรมการอํานวยการทราบ พร้อมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรค
ให้ร่วมกันแก้ปัญหาหรือประสานงานคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแก้ปัญหาให้สามารถดําเนินการได้โดยเร็ว 

  ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันที่   19  เดือน มิถุนายน     พ.ศ. 2557 

 



คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา 
 นายยงยุทธ  ทรัพย์เจริญ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายสวัสดิ์  รอบรู้  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายทวีป  ฉิมไทย  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายเชลร์  โพธิมากลุ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางญานภร  นันทพานิช ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
คณะกรรมการนิเทศ 
 นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผู้อํานวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางสาวสปุราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางญานภร  นันทพานิช ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงาน 
 นายวัชระธรรม  จอมสืบ ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายธีร์ชนินทร์  แจ่มจํารัส ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
 นายราชวัลลภ  ลําพูน ครูโรงเรียนดัดดรุณี 
 นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร  ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม 
 นางสาววิไล  แจ่มเจริญ ครูโรงเรียนสมทุรปราการ 
 นายธีรศักดิ์  นรดี  ครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห ์
 
พัฒนาระบบบันทึกผลออนไลน์ 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายราชวัลลภ  ลําพูน ครูโรงเรียนดัดดรุณี 
 

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


