รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 เล ม นี้ เป น การรายงานผลการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการมั ธ ยมศึ ก ษายุ ค ใหม
(พ.ศ.2553 – 2561) ซึ่ งเป น การติ ด ตามและประเมิ น ผลทั้ ง 4 ด าน ได แ ก ด า นคุ ณ ภาพผู เรี ย น
ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดมอบหมายให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมกันดําเนินการติดตามและ
ประเมิน โดยใชเครื่องมือติดตาม และเกณฑการประเมินผล ตามคูมือการติดตามผลการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการ
ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามเกณฑ และการประเมินตนเองจากระดับการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณะครู บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจนได
ขอมูลสารสนเทศสําหรับใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอไป

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
พฤศจิกายน 2558

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 ความนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงค
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 วิธีการดําเนินการ
กลุมเปาหมายที่ใชในการดําเนินการ
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินการ
การเก็บรวบขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 3 ผลการดําเนินงาน
ตอนที่ 1 ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4 ดาน ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
(Tracking System)
บทที่ 4 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
การวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม

หนา
1
1
3
3
4
5
5
5
7
8
9
12
13
36
52
52
52
52
53
53
58
60
64

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : ผลการติดตามและประเมินผลรายโรงเรียน จําแนกตามระดับคุณภาพ
ภาคผนวก ข : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 621/2554
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561)
ภาคผนวก ค : แบบติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
เกณฑการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
คณะผูจัดทํา

หนา
65
81
92
143

สารบัญตาราง

ตารางที่
หนา
1 แสดงกรอบโครงสรางเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557
6
2 แสดงจํานวนโรงเรียนที่ขอมูลสมบูรณ จําแนกตามจังหวัดและขนาดโรงเรียน
9
3 แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร 4 ดาน จําแนกตามระดับคุณภาพ
13
4 แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามเปาหมาย
15 เปาหมาย จําแนกระดับคุณภาพ
14
5 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
16
6 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ
และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
คุณภาพ
18
7 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ
สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
19
8 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการ
วางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหม (New Economy) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
20
9 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปน
ไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิก
ที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
คุณภาพ
22

สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางที่
หนา
10 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอนอิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and
Instruction) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
24
11 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
คุณภาพ
26
12 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
27
13 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิง
ถิ่นฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
28
14 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ
มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี้และ
ระดับคุณภาพ
29
15 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการได
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
30
16 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม
สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ
จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ
32
17 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
33

สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางที่
หนา
18 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ
แหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและ
คุมคา จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
34
19 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู มีสถาบันและองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาจําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
35
20 แสดงคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร 4 ดาน จําแนกตามเปาหมายและระดับการปฏิบัติ
36
21 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
38
22 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร
ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
39
23 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมี
วิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา
และกลาตัดสินใจ จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับการปฏิบัติ
40
24 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติ ตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ
พัฒนา ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
ทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
40

สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางที่
หนา
25 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความ
เปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
โลก เปนสมาชิกที่เขมแข็ง ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จําแนกตาม
ตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
42
26 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตาม
เปาหมายการดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู
เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนอิงมาตรฐานสากล
(World – Class Standard Curriculum and Instruction) จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับการปฏิบัติ
43
27 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
โดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และ
ระดับการปฏิบัติ
44
28 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
45
29 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิง
ถิ่นฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกจําแนก
ตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
45
30 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ
มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับการปฏิบัติ
46
31 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทีป่ ระเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการได
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
47

สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางที่
หนา
32 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน
แนะผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้ และ
ระดับการปฏิบัติ
48
33 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทีป่ ระเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
49
34 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ
แหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และ
คุมคา จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
50
35 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทีป่ ระเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาจําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
50
36 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ จําแนก
รายวิชา รายโรงเรียนและระดับคุณภาพ
66
37 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายโรงเรียน
70
38 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมาย
และรายโรงเรียน
72
39 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกราย
เปาหมายและรายโรงเรียน
74
40 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการบริหาร
จัดการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนก
รายเปาหมายและรายโรงเรียน
76
41 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกราย
เปาหมายและรายโรงเรียน
78

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
สังคมโลกไรพรมแดนในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ
สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค เรียนรูไดดวยตนเอง เชื่อมโยงความรู
ทั กษะและค านิ ย มที่ ดีงาม มี คุณ ธรรมจริย ธรรมรูจักพึ่ งตนเองเพื่อการดําเนิน ชีวิตอยางมีความสุข
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม พัฒ นาใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโลก (Global
Awareness) ความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial,
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู ด า นการเป น พลเมื อ งที่ ดี (Civic
Literacy) ความรู ด า นสุ ข ภาพ (Health Literacy) และความรู ด านสิ่ งแวดล อ ม (Environmental
Literacy) โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูในเนื้อหาหลัก 3 ประการ (3Rs) ไดแก การอาน
(Reading) การเขียน (Writing) และการคิด คํานวณ (Arithmetic) รวมทั้ งตองพัฒ นาให ผูเรียนเกิ ด
ทักษะเกี่ยวกับการเรียนรูและนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวย ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความรวมมือ (Collaboration) และการริเริ่มสรางสรรค
(Creativity) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตองสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชี พ ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น (Framework for 21st Century Learning
:http://www.p21.org/about-us/p21-framwork )
การเปดการคาเสรี (Free Trade) ในภูมิภาคทําใหความตองการดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความไดเปรียบในทางภูมิศาสตร คือ มีที่ตั้งอยูในศูนยกลางของภูมิภาค
สงผลให การติดตอสื่อสาร การเดินทาง การคาขาย รวมทั้งการศึกษามีเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการ
พัฒนาดังกลาว เห็นไดจาก ปจจุบันมีนักเรียนตางชาติเดินทางมาเรียนในประเทศไทยเปนจํานวนมาก
ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันนักเรียนไทยที่เดินทางไปเรียน
ในตางประเทศก็มีจํานวนมาก มีการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้นเปนแรงจูงใจใหนักเรียนไทยที่เดินทางไปศึกษาในตางประเทศมีจํานวนลดลง อีก
ทั้งยังเปนแรงดึงดูดนักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ ใหเขามาศึกษาในประเทศเพิ่มขึ้น
ส ง ผลให ป ระเทศไทยก า วสู ก ารเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(Education Hub)
กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ไดกําหนด
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
รวมทั้งมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
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ยุ คใหม ได ป ระกาศจุ ด เน น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรีย นแต ล ะระดั บ โดยเฉพาะอย างยิ่ งในระดั บ
มัธยมศึกษาที่เนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิตในการแกปญหา มีการใชเทคโนโลยี มี
การจัดการความรู สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถใชภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสาร
อยางสรางสรรค พรอมกันนี้ ยังมีความมุงมั่นตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยยกระดับ
โรงเรียนชั้นนําที่มีความพรอมสูโรงเรียนมาตรฐานสากล และดําเนินการจัดโครงการพัฒนาประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อใหเปนโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนา
ผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดล อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรูที่เอื้ ออํานวยให
ผูเรียนสามารถเรียนรูดว ยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสั ยใฝ รู มี ความสามารถคิ ดวิเคราะห
แกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม นําความรูรักความเปนไทย และมีความสามารถกาวไกลใน
ระดับสากล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการสงเสริมและ
ผลักดันใหระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคูกันไป โดยให
โรงเรีย นสามารถพั ฒ นาคุณ ภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรีย นรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใตการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อ
ยกระดั บ มาตรฐานการจัด การเรียนรูเที ย บเคียงมาตรฐานสากลอัน จะสงผลให นักเรียนมีศักยภาพ
สามารถรองรับ การพั ฒ นาประเทศและสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ จากสภาพความจําเป น
ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานไดป ระกาศทิ ศทางการพัฒ นาคุณ ภาพการ
มั ธ ยมศึ ก ษายุ ค ใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) เพื่ อ เป น แนวทางให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ กษา สถานศึกษา และหน วยงานที่เกี่ย วของ ดําเนิน การจัดทําแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัด
การศึ กษาแผนปฏิ บั ติการประจํ าปโดยการกําหนดเป าหมาย เพื่ อขับ เคลื่อนการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึ ก ษาให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ อย า งเป น รู ป ธรรม ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 4 ด า นได แ ก
ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู
พรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายในแตละดานไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
จริงจังและยั่งยืน (ประกาศสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ที่ 621/2554 เรื่อง ทิ ศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ลงวันที่ 29 เมษายน 2554) โดย
มุงมั่น พั ฒ นาคุ ณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับ โรงเรีย นสูมาตรฐานสากล มีระบบการบริห าร
จัดการดวยระบบคุณภาพ มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีแหลง
เรียนรู สภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และกําหนด
จุดเน นการดํ าเนิ น งานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยแบ งเป น 3 สวน คือ สวนที่ 1 จุ ดเนนด าน
ผูเรียน ส วนที่ 2 จุดเนน ด านครูและบุคลากรทางการศึกษา และสวนที่ 3 จุดเนนดานการบริห าร
จัดการ เพื่อใหนโยบายดังกลาว มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได
ดําเนินโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น เช น โครงการโรงเรีย นมาตรฐานสากล โครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป น
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557

หนา 2

ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub) โครงการเครือขายการเรียนรูไรพรมแดน โครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เปนตน
จากแนวทางการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาที่กลาวมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดดําเนินการติดตาม
และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2557 ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 ตามประกาศทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
มั ธ ยมศึ ก ษายุ ค ใหม (พ.ศ.2553–2561) จุ ด เน น การดํ าเนิ น งานในป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่ อ
รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ดการศึ กษามัธ ยมศึ กษาสํ าหรับ ใชเป น ขอมู ล สารสนเทศ
พื้นฐานของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานั ก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู
ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม
(พ.ศ. 2553–2561) ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการประเมิ น ตนเองของโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกี่ยวกับการปฏิ บัติในการพัฒ นาคุณภาพการมัธยมศึกษาใน 4 ดาน
ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลง
เรียนรู ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System)
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การติดตามและประเมินผล หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินผล
สําเร็จ ในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับตัวบงชี้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) และ
จุดเนนการดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2557
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของทุกโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
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3. ระดับการปฏิบัติ หมายถึง ระดับความกาวหนาของการปฏิบัติงานที่โรงเรียนประเมิน
ตนเอง (Tracking System) ประกอบดวย 4 ระดับ ดังนี้
A1 (Awareness) คื อ ความตระหนั ก ได แ ก รั บ รู เข า ใจ มี แ นวคิ ด เชิ ง ประยุ ก ต
สรางสรรค กระตือรือรน มุงมั่น เห็นประโยชน ความสําคัญ
A2 (Attempt) คื อ ความพยายาม ได แ ก ความพร อ มของข อ มู ล สารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ การวางแผน การดําเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนา ปรับเปลี่ยน
กระบวนการเปนระยะเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
A3 (Achievement) คือ ความสําเร็จ ไดแกผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเปาหมาย (ผลเชิง
กระบวนการ/ผลผลิต/ผลลัพธ) เกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
A4 (Accredited System) คื อ ค ว าม ต อ เนื่ อ งยั่ งยื น ได แ ก ก ารเผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธ จัดเวทีวิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายผล สรางเครือขาย บุคลากรเกิดจิต
วิญญาณในการสืบทอดอยางยั่งยืน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ผ ลการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีขอมูลสารสนเทศเพื่อใช
เปนแนวทางกําหนดนโยบายและการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสูเปาหมายที่กําหนด
3. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีขอมูล
สารสนเทศที่เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพื่อมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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บทที่ 2
วิธีดําเนินการ
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีวิธีดําเนินการดังนี้
1. กลุมเปาหมายที่ใชในการดําเนินการ
2. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
3. ขั้นตอนการดําเนินการ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
กลุมเปาหมายที่ใชในการดําเนินการ
กลุมเปาหมายที่ใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบดวยโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน 54 โรงเรีย น จําแนกเปน 4 ขนาด ไดแก ขนาดเล็กจํ านวน 19 โรงเรี ย น
ขนาดกลางจํานวน 14 โรงเรียน ขนาดใหญ จํานวน 6 โรงเรีย น และขนาดใหญ พิเศษจํานวน 15
โรงเรียน รวมจํานวนทั้งหมด 54 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
1.1 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดแก แบบติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 1 ฉบับ
1.2 ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการ
ปฏิ บัติของโรงเรียนมั ธยมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 6 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน ตามกรอบทิ ศทางการพัฒ นาคุ ณภาพการมั ธยมศึ กษายุคใหม
(พ.ศ. 2553-2561) ทั้ง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู ครอบคลุมเปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง
15 เปาหมาย รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นสําคัญ ตามประกาศจุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียดมีดังนี้
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เครื่องมื อการติ ดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษามัธ ยมศึก ษา ประจําป การศึกษา
2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เป นแบบบัน ทึกขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ไดแก จํานวนผูบริหาร ครูผูสอนและจํานวน
นั ก เรี ย นของป การศึ กษา 2556 และป ก ารศึ ก ษา 2557 โดยใชขอ มูล ณ วัน ที่ 10 มิ ถุน ายนของป
การศึกษานั้น ๆ
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนแบบบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน
ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู รวมประเด็นการ
ติดตามทั้งสิ้น 79 ขอ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกรอบโครงสรางเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557
ผลการดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นการติดตาม
ดานคุณภาพผูเรียน
เปาหมายที่ 1 - 5
ขอ 1 – 28
ดานระบบการเรียนรู
เปาหมายที่ 6 - 10 ขอ 29, 31 – 35, 38 – 41, 44, 47 - 56
ดานระบบการบริหารจัดการ
เปาหมายที่ 11 - 13
ขอ 57 – 68
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
เปาหมายที่ 14 - 15
ขอ 69 – 79
จุดเนนการดําเนินงานของ สพฐ.
ขอ 6, 30, 36, 37, 42, 43, 45 และ 46
ทั้งนี้ การสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการปฏิบัติของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 มี
รายละเอียดดังนี้
1) ดานคุณภาพผูเรียน
1.1) ผลการดํ าเนิ น งาน ให โรงเรีย นระบุ ขอ มู ล ตัว เลขจํ านวนคน ตามแบบบั น ทึ ก ที่
กําหนดให รายการใดที่เปนสีทึบ ไมตองระบุขอมูลตัวเลข
1.2) ระดับการปฏิบัติ ใหโรงเรียนประเมินตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1 - A4
2) ดานระบบการเรียนรู
2.1) ผลการดําเนินงาน จําแนกเปน 3 ลักษณะคือ
2.1.1) ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ที่กําหนดให
ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให
2.1.2) ให โ รงเรี ย นระบุ ข อ มู ล ตั ว เลขจํ า นวนคน ตามแบบบั น ทึ ก ที่ กํ า หนดให
รายการใดที่เปนสีทึบ ไมตองระบุขอมูลตัวเลข
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2.1.3) ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ที่กําหนดให
ไดเพียง 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให
2.2) ระดับการปฏิบัติ ใหโรงเรียนประเมินตนเอง ตามระดับการปฏิบัติ A1 - A4
3) ดานระบบการบริหารจัดการ
3.1) ผลการดําเนินงาน ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ที่
กําหนดให ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให และหากขอใดไมมีการดําเนินการ ไมตอง
ใหขอมูลในขอนั้น
3.2) ระดับการปฏิบัติ ใหโรงเรียนประเมินตนเอง ตามระดับการปฏิบัติ A1 - A4
4) ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
4.1) ผลการดําเนินงาน ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ที่
กําหนดให ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให และหากขอใดไมมีการดําเนินการ ไมตอง
ใหขอมูลในขอนั้น
4.2) ระดับการปฏิบัติ ใหโรงเรียนประเมินตนเอง ตามระดับการปฏิบัติ A1 - A4
ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
เปนแบบบันทึกขอมูลโดยใหโรงเรียนเขียนบรรยายวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนที่ใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยางนอย 1 วิธี
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เปนแบบบันทึกขอมูลโดยใหโรงเรียนเขียนบรรยายปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การดําเนินงานของโรงเรียนในปการศึกษา 2557
ขั้นตอนการดําเนินการ
การดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา
2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีขั้นตอนการดําเนิน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทํารางโครงการและขออนุมัติโครงการ โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 1
คน และศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 2 คน เขารวม
ประชุ มรั บ ฟ งการชี้ แ จงเครื่ อ งมื อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา ประจํ าป
การศึ กษา 2557 จากสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน โดยสํานั กบริห ารงานการ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ณ โรงแรมแกรนด ท าวเวอร อิ น น ถนนพระรามหก กรุ งเทพมหานคร
ระหวางวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558
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2. ขั้นดําเนินการ
2.1 แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานโครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2.2 จัดประชุมชี้แจงเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ณ โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ โดยผูเขารวมประชุมเปนรองผูอํานวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียนในการนิเทศ ติดตามของโรงเรียน รวมโรงเรียนละ 2 คน
2.3 ดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2.4 ดําเนินการรวบรวมขอมูลทางระบบเครือขายสารสนเทศ (Online) โดยกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
3. ขั้นสรุป
3.1 วิ เ คราะห ข อ มู ล ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาเป น ราย
โรงเรียน และสรุปภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
3.2 จั ด ทํ า รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ประจํ า ป
การศึ กษา 2557 สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษามั ธ ยมศึก ษา เขต 6 โดยกลุ มนิ เทศ ติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา
2557 โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รวบรวม
ขอมูลตามเครื่องมือและวิธีการที่กําหนดไว และใหการนิเทศ ชวยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่เปนกลุมเปาหมาย
2. ดําเนิ น การรวบรวมขอมูล การติ ดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบของสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ซึ่งไดรับขอมูลกลับคืนมา จํานวน 54 โรงเรียน จากจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 54 โรงเรียน และ
ไดพิจารณาคัดกรองเฉพาะขอมูลที่สมบูรณ คงเหลือจํานวน 54 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนโรงเรียนที่ขอมูลสมบูรณ จําแนกตามจังหวัดและขนาดโรงเรียน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
รวม
รอยละ

จํานวน
โรงเรียน
29
25
54

ขนาดเล็ก
16
3
19
35.18

ขนาดโรงเรียน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ
8
2
6
4
14
6
25.93
11.11

ขนาดใหญพิเศษ
3
12
15
27.78

การวิเคราะหขอมูล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดดําเนินการวิเคราะห และแปลผลขอมูล นําเสนอ
ผลจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ
และดานคุณภาพแหลงเรียนรู โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 นําขอมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา
2557 จากโรงเรียนทั้ง 54 โรงเรียน มาวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาความถี่ รอยละ
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
บรรยาย ไดแก คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย สรุปขอมูลจําแนกตามระดับคุณภาพรายขอตามเกณฑ
ที่กําหนด ดังนี้
1. เกณฑการสรุปรายตัวบงชี้
เกณฑการสรุปรายตัวบงชี้ สําหรับประเด็นการติดตาม ขอที่ 1 – 46
ระดับคุณภาพ ความหมาย
ผลการดําเนินงาน
4
ดีมาก
ดําเนินการไดตามคาเปาหมายแตละตัวบงชี้
3
ดี
รอยละ 75.00 – 99.99 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี้
2
พอใช
รอยละ 50.00 – 74.99 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี้
1
ปรับปรุง
ต่ํากวารอยละ 50.00 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี้
เกณฑการสรุปรายตัวบงชี้ สําหรับประเด็นการติดตาม ขอที่ 47 – 52
ระดับคุณภาพ ความหมาย
ผลการดําเนินงาน
4
ดีมาก
เลือกตอบตัวเลือกขอที่ 5
3
ดี
เลือกตอบตัวเลือกขอที่ 4
2
พอใช
เลือกตอบตัวเลือกขอที่ 3
1
ปรับปรุง
เลือกตอบตัวเลือกขอที่ 2
0
ไมไดดําเนินการ
เลือกตอบตัวเลือกขอที่ 1
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เกณฑการสรุปรายตัวบงชี้ สําหรับประเด็นการติดตาม ขอที่ 53 – 79
ระดับคุณภาพ ความหมาย
ผลการดําเนินงาน
4
ดีมาก
เลือกตอบตัวเลือก 4 รายการ
3
ดี
เลือกตอบตัวเลือก 3 รายการ
2
พอใช
เลือกตอบตัวเลือก 2 รายการ
1
ปรับปรุง
เลือกตอบตัวเลือก 1 รายการ
0
ไมไดดําเนินการ
ไมเลือกตอบตัวเลือกใด
2. เกณฑการสรุปรายเปาหมายการดําเนินงาน
หาคาเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้แตละเปาหมายการดําเนินงาน แลวเทียบกับเกณฑ
ระดับคุณภาพ ความหมาย
คาเฉลี่ย
4
ดีมาก
3.50 ขึ้นไป
3
ดี
2.50 – 3.49
2
พอใช
1.50 – 2.49
1
ปรับปรุง
0.01 - 1.49
0
ไมไดดําเนินการ
0.00 (ไมไดดําเนินการในทุกตัวบงชี)้
3. เกณฑสรุปรวมทุกตัวบงชี้ (ภาพรวมของโรงเรียน)
หาคาเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ (66 ตัวบงชี้) แลวเทียบกับเกณฑ
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
คาเฉลี่ย
4
ดีมาก
3.50 ขึ้นไป
3
ดี
2.50 – 3.49
2
พอใช
1.50 – 2.49
1
ปรับปรุง
ต่ํากวา 1.50
ตอนที่ 3 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ วิ เคราะห ข อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ ด ว ยวิ ธี เ คราะห เนื้ อ หา
(Content Analysis)
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)
5.2 นํ า ผลการวิ เคราะห ขอ มูล ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 มารายงานผลตาม
วัต ถุ ป ระสงค ของติ ดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษามั ธยมศึกษา ประจําป การศึกษา 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปน 2 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 นําเสนอขอมูลผลการวิเคราะหเปน 4 ดานคือ ดานคุณภาพผูเรียน ดาน
ระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และ ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
ลักษณะที่ 2 นําเสนอขอมูลและสรุปภาพรวมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของสถานศึกษา
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5.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูประเมินไดใชสถิติดังตอไปนี้
5.3.1 ความถี่
5.3.2 คารอยละ
f
จากสูตร
p =
× 100
N

เมื่อ

P
f
N

5.3.3 คาเฉลี่ย
จากสูตร
เมื่อ 𝑋𝑋�
ΣX
N

แทน
แทน
แทน

𝑋𝑋�

คารอยละ
ความถี่ที่ตองการเปรียบเทียบ
จํานวนความถี่ทั้งหมด
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547: 261)
=

∑ 𝑋𝑋
𝑁𝑁

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนขอมูล
(ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538 : 73)
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน
ในการนําเสนอผลการดําเนินงานผูรายงานไดแบงการนําเสนอออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการดํ าเนิ น การจั ด การมั ธ ยมศึ ก ษาตามทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน
ตอนที่ 2 ผลการประเมิ น ตนเองของโรงเรี ยนเกี่ ย วกั บ สภาพการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา 4 ดาน ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System)
อนึ่ ง สําหรับ ข อมู ลผลการดําเนิ น งานมีขอสั งเกตเกี่ ยวกับ ข อมู ลผลการดําเนิ น การในบาง
ตัวบงชี้ ดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการ
อาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) ในปการศึกษา 2557 ไมมีการจัดสอบ PISA
2. ตั ว บ งชี้ ที่ 1.3 การประเมิ น ความรู ความสามารถ ตามสาระการเรีย นรูส ากล
จะดําเนินการเฉพาะโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 15 โรงเรียน
3. ตั วบงชี้ที่ 4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิ ษฐ สรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ
เผยแพรในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
และ ตัวบงชี้ 4.4 ผูเรียนสามารถในเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ทั้งดานวิชาการ
และอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสาร เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น
ไม ต่ํ ากว าร อ ยละ 5 ต อ ป ทุ ก โรงเรี ย นมี ก ารดํ าเนิ น การในตั ว บ งชี้ นี้ แต ผ ลงานส ว นใหญ ยั งไม ถึ ง
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ตัวบงชี้ที่ 11.7 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัดการศึกษาไดคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และตัวบงชี้ที่ 11.8 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพผานการประเมิน
รับ รองจากองค กรมาตรฐานสากลไมต่ํากวารอยละ 25 ไม ไดดําเนิ นการติ ดตามผลการดําเนิน งาน
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหโรงเรียนดําเนินการประเมินจาก
สํานักงานเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ในปการศึกษา 2561 เปนตนไป
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ตอนที่ 1 ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม
(พ.ศ.2553 – 2561) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน
ผลการดํ า เนิ น การจั ด การมั ธ ยมศึ กษาตามทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา
ยุคใหม (พ.ศ.2553-2561) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู จํานวน 15 เปาหมาย ปรากฏดังตารางที่ 3 – 19
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
4 ดาน จําแนกตามระดับคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเ รียน
ดานระบบการเรียนรู
ดานระบบการบริหารจัดการ
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
รวม

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ
ดําเนินการ
0
54
(0.00) (100.00)
0
54
(0.00) (100.00)
0
54
(0.00) (100.00)
0
54
(0.00) (100.00)
0
54
(0.00) (100.00)

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

พอใช

1
(1.85)
2
(3.70)
3
(5.56)
5
(9.26)
1
(1.85)

28
(51.85)
23
(42.59)
16
(29.63)
15
(27.77)
26
(48.15)

ดี

ดีมาก

25
0
(46.30) (0.00)
20
9
(37.04) (16.67)
22
13
(40.74) (24.07)
20
14
(37.04) (25.93)
25
2
(46.30) (3.70)

จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
4 ด าน ในระดั บ ดี มาก คิ ดเป น รอยละ 3.70 ระดั บ ดี คิ ด เป น รอยละ 46.30 ระดับ พอใช คิดเป น
รอยละ 48.15 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 1.85 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณภาพ
ผูเรียน สวนใหญโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 51.85 ดานระบบการเรียนรู
สวนใหญโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 42.59 ดานระบบการบริหารจัดการ
สวนใหญโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 40.74 และดานคุณภาพแหลงเรียนรู สวน
ใหญโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 37.04 โดยที่ดานคุณภาพผูเรียนไมมีโรงเรียน
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามเปาหมาย 15
เปาหมาย จําแนกระดับคุณภาพ
จํานวนโรงเรียน
เปาหมาย
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ
0
54
1
และมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐานระดับสากล
(0.00) (100.00) (1.85)
เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
0
54
28
ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร
(0.00) (100.00) (51.85)
ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital
Literracy) อยางมีประสิทธิผล
เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมี
0
54
10
วิจารณญาณสามารถไตรตรอง วิเคราะห
(0.00) (100.00) (18.52)
สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญ
 หา และ
กลาตัดสินใจ
เปาหมายที่ 4 ผูเรียนสามารถคิดคน
ออกแบบพัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ
0
54
8
นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีทักษะการวางแผนจัดการ ทํางาน (0.00) (100.00) (14.81)
เปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคณ
ุ ธรรม และมี
ความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจติ สาธารณะ
และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตาม
0
54
0
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ
(0.00) (100.00) (0.00)
ดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
โลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก
เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การ
0
54
10
เรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World –
(0.00) (100.00) (18.52)
Class Standard Curriculum and
Instruction)
เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
14
40
3
โดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสือ่ สารและ
(25.93) (74.07) (7.50)
การเรียนรู

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

37
14
(68.52) (25.93)

2
(3.70)

17
8
(31.48) (14.82)

1
(1.85)

24
10
10
(44.44) (18.52) (18.52)

36
8
(66.67) (14.81)

2
(3.70)

2
(3.71)

10
42
(18.52) (77.78)

20
12
12
(37.04) (22.22) (22.22)
8
12
17
(20.00) (30.00) (42.50)
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ตารางที่ 4 (ตอ)
เปาหมาย
เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่อง
ภาษาดิจิทลั (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึงมีคุณภาพ
เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู
อิงถิ่นฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
เปาหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม
เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการได
คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน
แนะแนว ชวยเหลือผูเ รียนเปนรายบุคคล ให
ไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ
เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้ง
ในระดับทองถิ่นระดับประเทศ และระหวาง
ประเทศ
เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ
แหลงเรียนรูใหมใหมคี ุณภาพเอื้อตอการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุม คา
เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาค
สวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
รวมทุกดาน

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

0
(0.00)

54
11
9
20
14
(100.00) (20.37) (16.67) (37.04) (25.92)

2
(3.70)

52
(96.30)

8
14
(15.39) (26.92)

0
(0.00)

54
(100.00)

1
(1.85)

12
33
8
(22.22) (61.11) (14.82)

0
(0.00)

54
(100.00)

4
(7.41)

18
16
16
(33.33) (29.63) (29.63)

0
(0.00)

54
(100.00)

3
(5.55)

6
9
36
(11.11) (16.67) (66.67)

0
(0.00)

54
18
17
16
(100.00) (33.33) (31.48) (29.63)

0
(0.00)

54
(100.00)

0
(0.00)

54
9
14
22
9
(100.00) (16.67) (25.92) (40.74) (16.67)

0
(0.00)

54
(100.00)

3
(5.56)

1
(1.85)

4
(7.69)

26
(50.00)

3
(5.56)

7
12
32
(12.96) (22.22) (59.26)

26
25
(48.15) (46.30)

2
(3.70)

จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 15 เปาหมาย
อยู ในระดั บ ดี ม าก คิ ด เป น ร อ ยละ 3.70 ระดั บ ดี คิ ด เป น ร อ ยละ 46.30 ระดั บ พอใช คิ ด เป น
รอยละ 48.15 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 1.85 โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการใน
ทุกเปาหมาย ยกเวนเปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารและการเรีย นรู มี โรงเรีย นที่ยังไมไดดําเนิน การ คิดเปน รอยละ 25.93 และเป าหมายที่ 9
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โรงเรี ย นจั ดกระบวนการเรีย นรู อิงถิ่น ฐาน ให เชื่อ มประสานกับ การศึ กษาประชาคมอาเซีย นและ
ประชาคมโลก มีโรงเรียนที่ยังไมไดดําเนินการ คิดเปนรอยละ 3.70
เมื่อพิจารณาเปนรายเปาหมาย พบวา เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความ
เป น ไทย ภู มิ ใ จในถิ่ น ฐาน มี จิ ต อาสา และจิ ต ใจบริ ก าร มี ค วามเป น พลเมื อ ง ตามวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมาก
ที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 77.78 รองลงมาคื อ เป า หมายที่ 12 โรงเรี ย นส งเสริ ม สนั บ สนุ น แนะแนว
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 66.67 และเปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหม
ใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู
ในระดับดีมาก นอยที่สุดโดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 59.26
ส ว นเป า หมายที่ 2 ผู เรี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารทั้ งภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อยาง
มีประสิทธิผล มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมากนอยที่สุด โดยมีผลการดําเนินการอยูใน
ระดับดีมากคิดเปนรอยละ 1.85
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
0
การทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ย
(0.00)
ไมต่ํากวารอยละ 50*
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และการอาน ไมต่ํากวา
คาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมิน
38
ความรูความสามารถตามสาระการเรียนรู
(70.37)
สากล
1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
และการสื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้นไมตา่ํ กวา
(0.00)
รอยละ 3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

54
(100.00)

0
(0.00)

48
6
(88.89) (11.11)

0
(0.00)

16
(29.63)

0
(0.00)

0
(0.00)

10
6
(62.50) (37.50)

54
19
(100.00) (35.19)

2
(3.70)

0
(0.00)

33
(61.11)
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขอ

ตัวบงชี้

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการ
0
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการอาน
(0.00)
และเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใช
0
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
(0.00)
1.7 ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ
23
ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนที่
(42.59)
ประจักษ ในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
0
รวมเปาหมายที่ 1
(0.00)
* รายละเอียดในภาคผนวก ก (ตารางที่ 36)

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

54
(100.00)

0
(0.00)

1
(1.85)

11
42
(20.37) (77.78)

54
(100.00)

0
(0.00)

1
(1.85)

24
29
(44.45) (53.70)

31
(57.41)

20
4
(64.52) (12.90)

54
(100.00)

1
(1.85)

3
(9.68)

4
(12.90)

37
14
(68.52) (25.93)

2
(3.70)

จากตารางที่ 5 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็น ยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับ
สากลในระดั บ ดี ม าก คิ ด เป น ร อ ยละ 3.70 ระดั บ ดี คิ ด เป น ร อ ยละ 25.93 ระดั บ พอใช คิ ด เป น
รอยละ 68.52 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 1.85
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือตัวบงชี้ที่ 1.1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 50
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ
3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน ตัวบงชี้ที่ 1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และตัวบงชี้ที่ 1.6 ผูเรียนทุก
คนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู สวนตัวบงชี้ที่มีจํานวนโรงเรียนดําเนินการนอยที่สุด
คือ ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล
คิดเปนรอยละ 29.63
โดยตัวบงชี้ที่ 1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รัก
การอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิด
เป น รอยละ 77.78 รองลงมาคื อ ตั วบงชี้ที่ 1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอปจากฐานเดิมของโรงเรียน มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงาน
อยู ในระดั บ ดี ม าก คิ ด เป น ร อ ยละ 61.11 และตั ว บ ง ชี้ ที่ 1.6 ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะในการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 53.70
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สวนตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 50 ไมมีโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล
(Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

2.1 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรูภาษาไทย
อยูในระดับดี
2.2 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น ไมตา่ํ กวารอยละ 3 ตอป
2.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการ
ทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
2.4 ผูเรียนมีความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศที่สองเพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการ
ทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่
ไดรับการรับรอง
2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ภาษา
สัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital
Literacy)
รวมเปาหมายที่ 2

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

0
(0.00)

54
17
17
10
10
(100.00) (31.48) (31.48) (18.52) (18.52)

0
(0.00)

54
35
(100.00) (64.82)

2
(3.70)

2
(3.70)

35
(64.81)

19
(35.19)

2
(10.53)

1
(5.26)

3
13
(15.79) (68.42)

20
(37.04)

34
(62.96)

20
(58.82)

1
(2.94)

0
(0.00)

45
(83.33)

9
(16.67)

3
(33.33)

0
(0.00)

1
5
(11.11) (55.56)

29
(53.70)

25
(46.30)

1
(4.00)

0
(0.00)

7
17
(28.00) (68.00)

0
(0.00)

54
28
17
8
(100.00) (51.85) (31.48) (14.82)

15
(27.78)

13
(38.24)

1
(1.85)

จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ และภาษาดิจิทัล (Digital
Literacy) อยางมี ป ระสิทธิผ ลในระดั บดี มาก คิดเปน รอยละ 1.85 ระดับ ดี คิดเป น รอยละ 14.82
ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 31.48 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 51.85
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เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ที่ 2.1
ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูภาษาไทยอยูในระดับดี และ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป สวนตัวบงชี้ที่
มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยที่สุด คือตัวบงชี้ที่ 2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบ
ความรูและทักษะภาษาตางประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ไดรับการรับรอง คิดเปนรอยละ 16.67
โดยตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.3 ผู เ รี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 60 ผ า นการทดสอบความรู แ ละทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวน
มากที่สุ ด คิดเปน รอยละ 68.42 รองลงมาคือ ตัวบ งชี้ที่ 2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑ การประเมิ น
ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ และภาษาดิจิตัล (Digital Literacy) มีโรงเรียนที่ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 68.00 และตัวบงชี้ที่ 2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60
ผ า นการทดสอบความรู แ ละทั ก ษะภาษาต างประเทศที่ ส องจากสถาบั น ฯ ที่ ได รับ การรับ รอง มี
โรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 55.56
สวนตัวบ งชี้ ที่ 2.1 ผูเรียนไม ต่ํากวารอยละ 75 มี ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู
ภาษาไทยอยูในระดับดี มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 18.52
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถ
ไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ จําแนกตาม
ตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน
3
แลกเปลีย่ นเรียนรู ที่แสดงถึงการคิด
(5.56)
ตัดสินใจ แกปญ
 หา
3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการ
37
ประเมินในสาระการเรียนรูสากลตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป (68.52)
3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความ
1
สามารถในการวิเคราะหสังเคราะหมี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถ (1.85)
ใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล
0
รวมเปาหมายที่ 3
(0.00)

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

51
(94.44)

9
6
23
13
(17.65) (11.76) (45.10) (25.49)

17
(31.48)

0
(0.00)

1
(5.88)

2
14
(11.77) (82.35)

53
(98.15)

9
(16.98)

5
(9.43)

3
(5.66)

36
(67.93)

54
10
24
10
10
(100.00) (18.52) (44.44) (18.52) (18.52)
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จากตารางที่ 7 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็น ยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห
สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 18.52 ระดับ
ดี คิดเปนรอยละ 18.52 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 44.44 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 18.52
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ไมมีตัวบงชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ สวนตัวบงชี้ที่มี
โรงเรียนจํานวนนอยที่สุดดําเนินการ คือตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินใน
สาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.48
โดยตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากลในระดับดีขึ้นไป มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 82.35 รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถใน
การวิเคราะหสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล
มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 67.93
สวนตัวบงชี้ที่ 3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่แสดงถึง
การคิด ตัดสินใจ แกปญหา มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 25.49
ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน
จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม
(New Economy) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดาน
ทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป)
0
เพื่อการตีความ สื่อสาร และสรางสรรค (0.00)
4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา
0
สังเคราะห และประเมิน โดยใชขอมูล
(0.00)
สารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช
ดําเนินการ
4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค
และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวที
26
ระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํา
(48.15)
กวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของ
โรงเรียน

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

54
6
6
20
22
(100.00) (11.11) (11.11) (37.04) (40.74)
54
(100.00)

4
(7.41)

4
(7.41)

31
15
(57.40) (27.78)

28
(51.85)

25
(89.29)

1
(3.57)

0
(0.00)

2
(7.14)
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ขอ

ตัวบงชี้

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ทั้ง
34
ดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการ
(62.96)
นําเสนอ สื่อสารเผยแพร และ
แลกเปลีย่ นผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5
ตอป
4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสราง
0
และประเมินทางเลือกในการวางแผน
ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ (0.00)
ความตองการของตนเองและสังคม
0
รวมเปาหมายที่ 4
(0.00)

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

17
(85.00)

1
(5.00)

0
(0.00)

2
(10.00)

54
8
(100.00) (14.81)

3
(5.56)

6
37
(11.11) (68.52)

20
(37.04)

54
8
36
8
(100.00) (14.81) (66.67) (14.81)

2
(3.71)

จากตารางที่ 8 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดํ าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ด านคุ ณ ภาพผู เรี ย น เป า หมายที่ 4 ผู เรีย นสามารถคิ ด ค น ออกแบบ พั ฒ นา ชิ้ น งาน สิ่ งประดิ ษ ฐ
นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็น
ชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ
3.71 ระดับดี คิดเปนรอยละ 14.81 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 66.67 และระดับปรับปรุง คิดเปน
รอยละ 14.81
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ที่ 4.1
ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพื่อการตีความ
สื่อสาร และสรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน
โดยใชขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ และตัวบงชี้ที่ 4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ
80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสิน ใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสังคม สวนตัวบงชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ที่
4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ทั้งดานวิชาการและอาชีพ
โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวา
รอยละ 5 ตอป คิดเปนรอยละ 37.04
โดยตัวบงชี้ที่ 4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมิน ทางเลือกในการ
วางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม มีโรงเรียนที่ผล
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.52 รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 4.1
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ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพื่อการตีความ
สื่อสาร และสรางสรรค มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 40.74 และ
ตั ว บ งชี้ ที่ 4.2 ผู เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถ แสวงหา สั ง เคราะห และประเมิ น โดยใช ข อ มู ล
สารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 27.78
สวนตัวบงชี้ที่ 4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน มีโรงเรียน
ที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.14
ตารางที่ 9 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจใน
ถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย
มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

5.1 ผูเรียนทุกคนมีศลี ธรรม จริยธรรม
จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบ
ตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย
5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความ
ตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะห
สภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิ
ปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่
เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนา
5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการ
ดํารงชีวิต ในดานการจัดการตนเอง
การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม
และการจัดการสรางงานอาชีพ
5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความ
ตระหนักรูในภาวการณของโลก ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

0
(0.00)

54
(100.00)

0
(0.00)

2
(3.70)

23
29
(42.59) (53.71)

0
(0.00)

54
(100.00)

1
(1.85)

5
(9.26)

2
(3.70)

0
(0.00)

54
(100.00)

2
(3.70)

8
24
20
(14.82) (44.44) (37.04)

0
(0.00)

54
(100.00)

0
(0.00)

1
(1.85)

3
(5.56)

46
(85.19)

50
(92.59)
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ขอ

ตัวบงชี้

5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถ
วิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถ
ควบคุม จัดการกับความซับซอนใน
สถานการณตางๆ เพื่อประโยชน
สาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม
สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย
5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติ
กิจกรรมบริการเพื่อประโยชนสาธารณะ
ดวยจิตอาสา
5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวม
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
รวมเปาหมายที่ 5

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

1
(1.85)

53
(98.15)

8
7
8
30
(15.09) (13.21) (15.09) (56.61)

0
(0.00)

54
(100.00)

1
(1.85)

5
(9.26)

4
(7.41)

44
(81.48)

0
(0.00)

54
(100.00)

1
(1.85)

2
(3.70)

4
(7.41)

47
(87.04)

2
(3.70)

52
(96.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

2
(3.85)

50
(96.15)

0
(0.00)

54
(100.00)

0
(0.00)

2
(3.70)

10
42
(18.52) (77.78)

จากตารางที่ 9 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็น ยุทธศาสตร
ด า นคุ ณ ภาพผู เรีย น เป า หมายที่ 5 ผู เรีย นใฝดี มี คุณ ธรรม และมีค วามเป น ไทย ภู มิใจในถิ่น ฐาน
มีจิ ต สาธารณะ และจิตใจบริ การ มีความเปน พลเมือง ตามวัฒ นธรรมประชาธิป ไตย มีทักษะการ
ดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 77.78 ระดับดี คิดเปนรอยละ 18.52 ระดับพอใช คิด
เปนรอยละ 3.70 โดยไมมีโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินงาน คือ ตัวบงชี้ที่ 5.1
ผูเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปน
พลเมื องในวิ ถี ป ระชาธิป ไตย ตั วบ งชี้ ที่ 5.2 ผู เรี ย นไม ต่ํ ากว ารอ ยละ 80 มี ความตระหนั ก รอบรู
สามารถวิเคราะหสภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการ
พัฒนา และตัวบงชี้ที่ 5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในดานการจัดการตนเอง การ
บริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคมและการจัดการสรางงานอาชีพ ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผูเรียนไมต่ํากวา
ร อ ยละ 75 มี ค วามตระหนั ก รู ในภาวการณ ข องโลก ความหลากหลายทางเชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ค านิ ยม วิถีชี วิต ตัวบงชี้ ที่ 5.6 ผู เรีย นไม ต่ํากวารอยละ 60 สามารถ
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ควบคุม จัดการกับความซับซอนในสถานการณตางๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครอง
สังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย และตัวบงชี้ที่ 5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติ
กิจกรรมบริการเพื่อประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา สวนตัวบงชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอย
ที่สุด คือ ตัวบ งชี้ที่ 5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิ บัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีโรงเรียนที่ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 96.30
โดยตัวบงชี้ที่ 5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ
96.15 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของ
โลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต มีโรงเรียน
ที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 92.59 และตัวบงชี้ที่ 5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอย
ละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู
ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 87.04
สวนตัวบงชี้ที่ 5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในดานการจัดการตนเอง การ
บริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคมและการจัดการสรางงานอาชีพ มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยู
ในระดับดีมาก จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 37.04
ตารางที่ 10 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
อิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and Instruction)
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ
6.1
6.2
6.3

จํานวนโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก
ดําเนินการ
0
54
25
10
9
10
โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
(0.00) (100.00) (46.29) (18.52) (16.67) (18.52)
โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรู
37
17
0
1
5
11
ในสาระการเรียนรูส ากลในโครงการ
(68.52) (31.48) (0.00) (5.88) (29.41) (64.71)
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความเปน
4
50
3
7
2
38
เลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด
(7.41) (92.59) (6.00) (14.00) (4.00) (76.00)
ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 24

ตารางที่ 10 (ตอ)
ขอ

ตัวบงชี้

6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจ
ยุคใหม (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Based
Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค
(Creative Economy)
รวมเปาหมายที่ 6

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

0
(0.00)

54
8
11
6
29
(100.00) (14.82) (20.37) (11.11) (53.70)

0
(0.00)

54
10
20
12
12
(100.00) (18.52) (37.04) (22.22) (22.22)

จากตารางที่ 10 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล
(World – Class Standard Curriculum and Instruction) ในระดั บ ดี มาก คิด เป น รอยละ 22.22
ระดับดี คิดเปนรอยละ 22.22 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 37.04 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ
18.52
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ที่ 6.1
โรงเรียนทุ กโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับ หลักสูตรมาตรฐานสากล และตัวบงชี้ที่ 6.4
โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
ทั้ ง เศรษฐกิ จ ฐานความรู (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิ จ สร า งสรรค (Creative
Economy) สวนตัวบงชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ที่ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจัด
ให มีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเปน รอยละ
31.48
โดยตัวบงชี้ที่ 6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความ
เป น เลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนั ด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน มีโรงเรียนที่ ผ ลการ
ดํ าเนิ น งานอยู ในระดั บ ดี มาก จํ านวนมากที่ สุด คิด เป น รอ ยละ 76.00 รองลงมาคื อ ตัว บ งชี้ ที่ 6.2
โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 64.71 และตัวบงชี้ที่ 6.4 โรงเรียนทุก
โรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิ จ สรางสรรค (Creative Economy) มี
โรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 53.70
ส ว นตั ว บ ง ชี้ ที่ 6.1 โรงเรี ย นทุ ก โรงจั ด หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเที ย บเคี ย งกั บ หนั ง สู ต ร
มาตรฐานสากล มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมากจํานวนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 18.52
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 25

ตารางที่ 11 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
18
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษ (33.33)
เปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู
7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
17
ภาษาตางประเทศที่สอง ในระดับ
(31.48)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
14
รวมเปาหมายที่ 7
(25.93)

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

36
(66.67)

7
(19.44)

2
(5.56)

12
15
(33.33) (41.67)

37
(68.52)

0
(0.00)

9
10
18
(24.32) (27.03) (48.65)

40
(74.07)

3
(7.50)

8
12
17
(20.00) (30.00) (42.50)

จากตารางที่ 11 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 42.50 ระดับดี คิดเปนรอยละ 30.00 ระดับ
พอใช คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 7.50
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายตั ว บงชี้พ บวา ตั ว บ งชี้ ที่ 7.1 โรงเรีย นทุ กโรงจัด การเรีย นการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมตอนปลาย
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู มีโรงเรียนที่มีการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ
66.67 และตัว บงชี้ที่ 7.2 โรงเรียนทุกโรงจัด การเรียนการสอนภาษาต างประเทศที่ส อง ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนที่มีการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 68.52
โดยตั ว บ งชี้ ที่ 7.2 โรงเรีย นทุ กโรงจั ด การเรีย นการสอนภาษาต างประเทศที่ ส องในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 48.65 และ
ตั ว บ งชี้ ที่ 7.1 โรงเรี ย นทุ ก โรงจั ด การเรีย นการสอนคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือ
ในการเรียนรู มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 41.67

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 26

ตารางที่ 12 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital
Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยาง
ทั่วถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

8.1 ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล
(Digital Literacy)
8.2 ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู
กลุมสาระอยางตอเนื่อง
รวมเปาหมายที่ 8

จํานวนโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก
ดําเนินการ
0
54
23
14
6
11
(0.00) (100.00) (42.59) (25.93) (11.11) (20.37)
0
(0.00)

54
11
9
8
26
(100.00) (20.37) (16.67) (14.81) (48.15)

0
(0.00)

54
11
9
20
14
(100.00) (20.37) (16.67) (37.04) (25.92)

จากตารางที่ 12 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู อยางทั่วถึงมีคุณภาพในระดับดีมาก
คิดเปนรอยละ 25.92 ระดับดี คิดเปนรอยละ 37.04 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 16.67 และระดับ
ปรับปรุง คิดเปนรอยละ 20.37
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทั้ง 2 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่ 8.1
ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับ
ดีมาก คิ ดเป น รอยละ 20.37 และตัวบ งชี้ ที่ 8.2 ผูเรีย นทุกคนไดใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูกลุมสาระอยางตอเนื่อง มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
คิดเปนรอยละ 48.15

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 27

ตารางที่ 13 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐานใหเชื่อม
ประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จําแนกตามตัวบงชี้และ
ระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู
รอบดานผานประสบการณในถิ่นทีอ่ ยู
ของผูเรียน
9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรู
อาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐาน
สังคมไทยและสภาวการณโลก
รวมเปาหมายที่ 9

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก
27
(54.00)

4
(7.41)

50
(92.59)

9
14
(18.00) (28.00)

0
(0.00)

2
(3.70)

52
(96.30)

17
(32.69)

7
23
(13.46) (44.23)

2
(3.70)

52
(96.30)

8
14
(15.39) (26.92)

5
(9.62)

4
(7.69)

26
(50.00)

จากตารางที่ 13 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐานใหเชื่อมประสานกับ
การศึกษา ประชาคมอาเซี ย นและประชาคมโลก ในระดับ ดีม าก คิด เป น รอยละ 50.00 ระดั บ ดี
คิดเปนรอยละ 7.69 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 26.92 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 15.39
เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายตั วบ งชี้ พบวา ตัวบ งชี้ที่ 9.1 โรงเรียนทุ กโรงจั ดกิ จ กรรมการเรียนรู
รอบดานผานประสบการณในถิ่นที่อยูของผูเรียน มีโรงเรียนดําเนินการ คิดเปนรอยละ 92.59 และ
ตัวบงชี้ที่ 9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและ
สภาวการณโลก มีโรงเรียนดําเนินการ คิดเปนรอยละ 96.30
โดยตัวบงชี้ที่ 9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถิ่นที่อยู
ของผูเรียน มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 54.00 และ ตัวบงชี้ที่ 9.2
โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและสภาวการณโลก
มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 44.23

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 28

ตารางที่ 14 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

จํานวนโรงเรียน
ตัวบงชี้
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ
ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
0
54
21
สื่อสาร เพิ่มขึน้ เปนรอยละ 100
(0.00) (100.00) (38.89)
ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
1
53
0
สื่อสารในการจัดกรเรียนการสอน
(1.85) (98.15) (0.00)
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 80
ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน
5
49
8
สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ
(9.26) (90.74) (16.33)
เผยแพร เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา รอยละ 75
ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการ
35
19
13
สอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไมตา่ํ กวา
(64.81) (35.19) (68.42)
รอยละ 15 ตอป
ครูเขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการ
26
28
21
แลกเปลีย่ นเรียนรูกับนานาชาติ
(48.15) (51.85) (75.00)
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 65
ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศ
2
52
1
เกียรติคณ
ุ เปนครูดเี พิ่มขึ้นไมต่ํากวา
(3.70) (96.30) (1.92)
รอยละ 15 ตอป
ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ รื่อง
4
50
7
การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ
(7.41) (92.59) (14.00)
โรงเรียนและระดับเครือขาย
ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและ
0
54
0
นิเทศการสอนในชั้นเรียน อยางนอย
(0.00) (100.00) (0.00)
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2
52
4
ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเกี่ยวของ
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(3.70) (96.30) (7.69)
ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการ
0
54
0
ชั้นเรียน
(0.00) (100.00) (0.00)
ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวา
0
54
4
ปละ 40 ชั่วโมง
(0.00) (100.00) (7.41)
0
54
1
รวมเปาหมายที่ 10
(0.00) (100.00) (1.85)

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

6
(11.11)

4
(7.41)

23
(42.59)

3
(5.66)

3
(5.66)

47
(88.68)

2
(4.08)

1
(2.04)

38
(77.55)

0
(0.00)

2
4
(10.53) (21.05)

3
(10.71)

0
(0.00)

4
(14.29)

6
(11.54)

2
(3.85)

43
(82.69)

11
6
26
(22.00) (12.00) (52.00)
2
(3.70)

6
46
(11.11) (85.19)

0
(0.00)
0
(0.00)
3
(5.55)
12
(22.22)

6
(11.54)
7
(12.96)
10
(18.52)
33
(61.11)

42
(80.77)
47
(87.04)
37
(68.52)
8
(14.82)
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จากตารางที่ 14 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ด า นระบบการเรี ย นรู เป า หมายที่ 10 ครู พั ฒ นาความรู ความสามารถ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหมในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 14.82 ระดับดี คิดเปนรอยละ
61.11 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 22.22 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 1.85
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ที่โรงเรียนทุกโรงมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ที่
10.1 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100 ตัวบงชี้ที่ 10.8 ครูทุก
คนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตัวบงชี้ที่
10.10 ครูทุกคนมี ความสามารถในการจัดการชั้น เรียน และตัวบ งชี้ที่ 10.11 ครูทุกคนได รับ การ
พัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง สวนตัวบงชี้ท่ีมีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ที่
10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป คิดเปน
รอยละ 35.19
โดยตัวบ งชี้ที่ 10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกรเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 80 มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 88.68 รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้น มีโรงเรียนที่ผล
การดําเนิ น งานอยูในระดับ ดี มาก คิด เป นรอยละ 87.04 และตัวบงชี้ที่ 10.8 ครูทุกคนไดรับ การ
สังเกตการสอนและนิ เทศการสอนในชั้ น เรีย น อย างน อยภาคเรีย นละ 1 ครั้ง มี โรงเรีย นที่ ผ ลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 85.19
สวนตัวบงชี้ที่ 10.5 ครูเขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติเพิ่มขึ้นไม
ต่ํากวารอยละ 65 มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ
14.29
ตารางที่ 15 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการได
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

11.1 ผูบริหารทุกคนสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ
11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100

จํานวนโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก
ดําเนินการ
0
54
13
12
12
17
(0.00) (100.00) (24.08) (22.22) (22.22) (31.48)
0
54
8
6
19
21
(0.00) (100.00) (14.81) (11.11) (35.19) (38.89)
0
(0.00)

54
21
9
13
11
(100.00) (38.89) (16.67) (24.07) (20.37)
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ตารางที่ 15 (ตอ)
ขอ

ตัวบงชี้

11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู
และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ
11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
(Best Practices) มาใชในการบริหาร
จัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของ
โรงเรียน
11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน ภายนอกระดับดีขึ้นไป
รวมเปาหมายที่ 11

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

0
(0.00)

54
15
14
16
9
(100.00) (27.78) (25.93) (29.63) (16.66)

0
(0.00)

54
14
6
(100.00) (25.93) (11.11)

1
(1.85)
0
(0.00)

53
13
5
8
27
(98.15) (24.53) (9.43) (15.10) (50.94)
54
4
18
16
16
(100.00) (7.41) (33.33) (29.63) (29.63)

1
(1.85)

33
(61.11)

จากตารางที่ 15 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ดาน
ระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ในระดับดี
มาก คิดเป นรอยละ 29.63 ระดับดี คิ ดเป นรอยละ 29.63 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 33.33 และ
ระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 7.41
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ที่ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ที่ 11.1
ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร ตัวบงชี้ที่ 11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใช
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การจัดการศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100 ตัวบงชี้ที่ 11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการ
ความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ทั้งในประเทศ และตางประเทศ และตัวบงชี้ที่ 11.5 โรงเรียน
ทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดาน
ของโรงเรียน สวนตัวบงชี้ที่มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยที่สุด คือ ตัวบงชี้ที่ 11.6 โรงเรียนทุกโรง
ผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 98.15
โดยตั ว บ งชี้ ที่ 11.5 โรงเรีย นทุกโรงนํ าวิธีป ฏิบั ติที่ เปน เลิศ (Best Practices) มาใชในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.11 รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีขึ้นไป มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 50.94 และตัวบงชี้ที่ 11.2 ผูบริห ารทุ กคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริห ารจัดการ มี
โรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 38.89
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สวนตัวบงชี้ที่ 11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร
ทั้ งในประเทศและต างประเทศ มี โรงเรี ย นที่ ผ ลการดํ าเนิ น งานอยู ในระดั บ ดี มากจํ านวนน อยที่ สุ ด
คิดเปนรอยละ 16.66
ตารางที่ 16 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่ไดมาตรฐาน
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการ
ดําเนินงานเพื่อการสงเสริม สนับสนุน
แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ
ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอยางตอเนื่อง
รวมเปาหมายที่ 12

จํานวนโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก
ดําเนินการ
0
54
3
8
8
35
(0.00) (100.00) (5.56) (14.81) (14.81) (64.82)
0
(0.00)

54
(100.00)

3
(5.56)

7
7
37
(12.96) (12.96) (68.52)

0
(0.00)

54
(100.00)

4
(7.41)

5
(9.26)

0
(0.00)

54
(100.00)

3
(5.55)

6
9
36
(11.11) (16.67) (66.67)

6
39
(11.11) (72.22)

จากตารางที่ 16 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปน
รายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 66.67 ระดับดี คิดเปน
รอยละ 16.67 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 11.11 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 5.55
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ทั้ง 3 ตัวบงชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ โดยตัวบงชี้ที่
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง มีโรงเรียนที่ ผ ลการดําเนิ น งานอยูในระดับ ดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเปน รอยละ 72.22
รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการสงเสริม สนับสนุน
แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิด
เปนรอยละ 68.52
สวนตัวบงชี้ที่ 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ไดมาตรฐาน มีโรงเรียนที่
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 64.82
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 32

ตารางที่ 17 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศ และระหวางประเทศ
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือ
0
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาในระดับ
เดียวกัน ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค
(0.00)
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู
0
แลกเปลีย่ นประสบการณและทรัพยากร
(0.00)
ระหวางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา
13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไม
ต่ํากวา รอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
0
กับสถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและ
(0.00)
ตางประเทศ
0
รวมเปาหมายที่ 13
(0.00)

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

54
30
8
(100.00) (55.56) (14.81)

5
(9.26)

11
(20.37)

54
16
9
(100.00) (29.63) (16.67)

5
(9.26)

24
(44.44)

54
21
29
(100.00) (38.89) (53.70)

3
(5.56)

1
(1.85)

54
18
17
16
(100.00) (33.33) (31.48) (29.63)

3
(5.56)

จากตารางที่ 17 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ด า นระบบบริ ห ารจั ด การ เป า หมายที่ 13 โรงเรี ย นมี ภ าคี ร ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหรื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศ และระหวางประเทศ ในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 5.56 ระดับดี คิดเปนรอยละ 29.63 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 31.48 และระดับปรับปรุง
คิดเปนรอยละ 33.33
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาทั้ง 3 ตัวบงชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินงาน โดยตัวบงชี้ท่ี
13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากร ระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ
44.44 รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 13.1 โรงเรียนทุ กโรงมีภ าคีรวมพัฒ นาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
การศึ กษาในระดั บ เดี ย วกั น ทั้ งในระดั บ ท อ งถิ่ น ภู มิภ าค ระดั บ ประเทศและระหว างประเทศ มี
โรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 20.37
ส ว นตั ว บ ง ชี้ ที่ 13.3 โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมให ค รู แ ละนั ก เรี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 75 ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับดีมาก จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.85
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 33

ตารางที่ 18 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหม
ใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

14.1 โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมลั ติมีเดีย
ศูนยวิทยบริการและแหลงเรียนรูอนื่ ๆ
ที่ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ เอื้อตอการเรียนรู
14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน
ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียน
อยาง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
รวมเปาหมายที่ 16

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

0
(0.00)

54
(100.00)

4
(7.41)

11
15
24
(20.37) (27.78) (44.44)

0
(0.00)

54
(100.00)

4
(7.41)

6
10
34
(11.11) (18.52) (62.96)

0
(0.00)

54
(100.00)

3
(5.56)

7
12
32
(12.96) (22.22) (59.26)

จากตารางที่ 18 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพ
เอื้ อต อการเรี ย นรู อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ ทั่ว ถึง และคุมคา ในระดั บ ดี ม าก คิด เป น ร อยละ 59.26
ระดับดี คิดเปนรอยละ 22.22 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 12.96 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ
5.56
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ทั้ง 2 ตัวบงชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ โดยตัวบงชี้ที่
14.1 โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการ
และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อตอการเรียนรู มีโรงเรียนที่ผลการดําเนิ นงานอยูใน
ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 44.44 และตัวบงชี้ที่ 14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน
ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา มีโรงเรียนที่ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.96

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 34

ตารางที่ 19 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน
และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ
ขอ

ตัวบงชี้

15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลง
เรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกร
ตางๆทุกภาคสวนเพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
รอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ
ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง
15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจาก
สถาบันศึกษาและองคกรอื่นๆ ทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมเปาหมายที่ 15

จํานวนโรงเรียน
ไมได
ดําเนินการ ปรับปรุง
ดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

5
(9.26)

20
(37.04)

0
(0.00)

54
18
11
(100.00) (33.33) (20.37)

0
(0.00)

54
7
15
8
24
(100.00) (12.96) (27.78) (14.82) (44.44)

0
(0.00)

54
17
20
8
9
(100.00) (31.48) (37.04) (14.81) (16.67)

0
(0.00)

54
9
14
22
9
(100.00) (16.67) (25.92) (40.74) (16.67)

จากตารางที่ 19 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปน แหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกร
ตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 16.67 ระดับดี คิดเปนรอยละ 40.74 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 25.92 และระดับปรับปรุง
คิดเปนรอยละ 16.67
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ทั้ง 3 ตัวบงชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ โดยตัวบงชี้ที่
15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดาน ครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ ภูมิศาสตร
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง มีโรงเรียนที่
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากที่สุด คิดเป นรอยละ 44.44 รองลงมาคือตัวบงชี้ที่
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโรงเรียนที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 37.04
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 35

สวนตัวบงชี้ที่ 15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันศึกษาและองคกรอื่นๆ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีโรงเรียนที่มีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 16.67
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ดาน
ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System)
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ดาน ไดแก
ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู
ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System) ปรากฏดังตารางที่ 20-35
ตารางที่ 20 แสดงคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองงานตามประเด็นยุทธศาสตร
4 ดาน จําแนกตามเปาหมายและระดับการปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย
ดานคุณภาพผูเรียน
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
ระดับสากล
เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ
และภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อยางมีประสิทธิผล
เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณสามารถไตรตรอง
วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ
เปาหมายที่ 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบพัฒนา ชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครือ่ งมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีทักษะการ
วางแผนจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคณ
ุ ธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่น
ฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
โลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
ดานระบบการเรียนรู
เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิง
มาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and
Instruction)

A1
26.70

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3
24.86 30.02

A4
18.42

24.07

27.04

29.63

19.26

37.96

22.84

26.85

12.35

32.10

24.69

26.54

16.67

25.92

25.19

30.74

18.15

13.43

24.54

36.34

25.69

19.82

26.74

30.12

23.32

26.39

25.47

24.07

24.07
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ตารางที่ 20 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย
เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู
เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู
อยางทั่วถึงมีคุณภาพ
เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐาน
ใหเชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
เปาหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม
ดานระบบการบริหารจัดการ
เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเ รียน
เปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ
เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลีย่ นเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศ และระหวาง
ประเทศ
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมี
คุณภาพเอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกร
ตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
รวม

A1

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3

A4

29.63

18.51

28.71

23.15

12.96

35.19

28.71

23.14

11.11

29.63

39.81

19.45

19.02

24.92

29.29

26.77

10.39
10.80

24.49
25.31

36.62
35.80

28.50
28.09

3.70

20.99

37.65

37.66

16.67

27.16

36.42

19.75

7.87

33.49

36.26

22.38

6.48

30.56

37.96

25.00

9.26

36.42

34.57

19.75

18.63

26.56

32.21

22.60

จากตารางที่ 20 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็ น ยุทธศาสตร 4 ด าน อยู ในระดับ A4 รอยละ 22.60 ระดั บ A3 รอยละ 32.21 ระดับ A2
รอยละ 26.56 และระดับ A1 รอยละ 18.63
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นยุทธศาสตร พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญประเมินในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ดานคุณภาพผูเรียนอยูในระดับ A3 รอยละ 30.02 ดานระบบการเรียนรู อยูใน
ระดั บ A3 ร อ ยละ 30.12 ด านระบบการบริ ห ารจั ด การ อยู ในระดั บ A3 ร อ ยละ 36.62 และด าน
คุณภาพแหลงเรียนรู อยูในระดับ A3 รอยละ 36.26
เมื่อพิจารณาเปนรายเปาหมาย พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ ประเมินการปฏิบัติของ
ตนเองอยูในระดับ A4 จํานวน 1 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 12 (รอยละ 37.66) อยูในระดับ A3
จํานวน 8 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 1 (รอยละ 29.63), เปาหมายที่ 4 (รอยละ 30.74), เปาหมาย
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ที่ 5 (รอยละ 36.34), เปาหมายที่ 9 (รอยละ 39.81), เปาหมายที่ 10 (รอยละ 29.29), เปาหมายที่
11 (รอยละ 35.80), เปาหมายที่ 13 (รอยละ 36.42), และเปาหมายที่ 14 (รอยละ 37.96) อยูใน
ระดับ A2 จํานวน 2 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 8 (รอยละ 35.19) และเปาหมายที่ 15 (รอยละ
36.42) และระดับ A1 จํานวน 4 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 2 (รอยละ 37.96), เปาหมายที่ 3 (รอย
ละ 32.10), เปาหมายที่ 6 (รอยละ 26.39) และเปาหมายที่ 7 (รอยละ 29.63)
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

A1

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
การอาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตาม
35
7
6
สาระการเรียนรูส ากล
(64.82) (12.96) (11.11)
1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
4
18
20
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
(7.41) (33.33) (37.04)
1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไ ด
4
21
19
ดวยตนเอง รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (7.41) (38.89) (35.18)
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
3
17
19
(5.56) (31.48) (35.18)
1.7 ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง
19
10
16
ปรากฏเปนที่ประจักษ ในระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม (35.18) (18.52) (29.63)
ต่ํากวารอยละ 5 ตอป
รอยละเฉลีย่
24.07 27.04 29.63

A4

6
(11.11)
12
(22.22)
10
(18.52)
15
(27.78)
9
(16.67)
19.26

จากตารางที่ 21 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเอง
ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล อยูในระดับ A4 รอยละ 19.26 ระดับ A3 รอยละ 29.63 ระดับ A2
รอยละ 27.04 และระดับ A1 รอยละ 24.07
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีประเมินการปฏิบัติของ
ตนเอง อยูในระดับ A3 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 1.4 (รอยละ 37.04) และตัวบงชี้ขอ 1.6
(รอยละ 35.18) อยูในระดับ A2 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 1.5 (รอยละ 38.89) และระดับ
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A1 จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ขอ 1.3 (รอยละ 64.82) และตัวบงชี้ขอ 1.7 (รอยละ 35.18) โดยที่
ตัวบงชี้ขอ 1.1 และ1.2 ไมไดกําหนดใหโรงเรียนประเมินระดับการปฏิบัติ
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนและค ารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ป ระเมิ นตนเองตามประเด็ น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ
และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
การปฏิบัติ
ขอ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ระดับการปฏิบตั ิ
A1
A2
A3
A4
8
14
24
8
ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
(14.81) (25.93) (44.45) (14.81)
เรียนรูภ าษาไทยอยูในระดับดี
ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอย
5
22
17
10
ละ 3 ตอป
(9.26) (40.74) (31.48) (18.52)
ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ
32
9
8
5
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
(59.26) (16.67) (14.81) (9.26)
20
14
11
9
ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศที่สองเพิ่มขึ้น ไม
ต่ํากวารอยละ 3 ตอป
(37.04) (25.92) (20.37) (16.67)
ตัวบงชี้

ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศที่สองจากสถาบันฯที่ ไดรับการรับรอง

2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
รอยละเฉลีย่

35
(64.82)

5
(9.26)

12
(22.22)

2
(3.70)

23
10
15
6
(42.59) (18.52) (27.78) (11.11)
37.96 22.84 26.85 12.35

จากตารางที่ 22 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้ ง
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล
(Digital Literacy) อย า งมี ป ระสิ ท ธิผ ล อยูในระดั บ A4 รอ ยละ 12.35 ระดั บ A3 รอ ยละ 26.85
ระดับ A2 รอยละ 22.84 และระดับ A1 รอยละ 37.96
เมื่ อพิ จารณาเป นรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรีย นมัธยมศึกษาสวนใหญ ป ระเมินการปฏิบั ติของ
ตนเอง อยูในระดับ A3 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดคือ ตัวบงชี้ขอ 2.1 (รอยละ 44.45) ระดับ A2 จํานวน
1 ตั ว บ งชี้ ได คือ ตั วบ งชี้ ขอ 2.2 (รอ ยละ 40.74) และระดั บ A1 จํานวน 4 ตั วบ งชี้ ไดแก ตัว บ งชี้
ขอ 2.3 (รอยละ 59.26), ตัวบงชี้ขอ 2.5 (รอยละ 64.82), ตัวบงชี้ขอ 2.4 (รอยละ 37.04) และตัวบงชี้
ขอ 2.6 (รอยละ 42.59)
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ
สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ
จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู
ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แกปญหา
3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการ
เรียนรูส ากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป
3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใช
ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล
รอยละเฉลีย่

ระดับการปฏิบตั ิ
A1
A2
A3
A4
11
13
19
11
(20.37) (24.07) (35.19) (20.37)
35
8
5
6
(64.82) (14.81) (9.26) (11.11)
6
19
19
10
(11.10) (35.19) (35.19) (18.52)
32.10

24.69

26.54

16.67

จากตารางที่ 23 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินความในการปฏิบัติของ
ตนเองตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นคุ ณ ภาพผู เรี ย น เป า หมายที่ 3 ผู เรี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด มี
วิจารณญาณ สามารถไตรตรองวิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ อยู
ในระดับ A4 รอยละ 16.67 ระดับ A3 รอยละ 26.54 ระดับ A2 รอยละ 24.69 และระดับ A1 รอย
ละ 32.10
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีประเมินการปฏิบัติของ
ตนเอง อยูในระดับ A3 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดคือ ตัวบงชี้ขอ 3.1 (รอยละ 35.19) และตัวบงชี้ขอ 3.3
(รอยละ 35.19) และระดับ A1 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดคือ ตัวบงชี้ขอ 3.2 (รอยละ 64.82)
ตารางที่ 24 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติ ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณ ภาพผู เรีย น เป าหมายที่ 4 ผู เรีย นสามารถคิด ค น ออกแบบ พั ฒ นา ชิ้น งาน
สิ่งประดิ ษ ฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่ เหมาะสม มีทักษะการวางแผน
จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New
Economy) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบตั ิ
A1
A2
A3
A4
4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ
7
15
20
12
สัญลักษณ สัญรูป) เพื่อการตีความ สื่อสาร และสรางสรรค
(12.96) (27.78) (37.04) (22.22)
4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน
7
13
23
11
โดยใชขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ
(12.96) (24.08) (42.59) (20.37)
ขอ

ตัวบงชี้
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ตารางที่ 24 (ตอ)
ขอ

ตัวบงชี้

A1

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3

A4

4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ
22
12
14
6
นําเสนอ เผยแพร ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํา (40.74) 22.22) (25.93) (11.11)
กวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรค
งาน ทั้งดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสาร
27
14
8
5
เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น (50.00) (25.93) (14.81) (9.26)
ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมิน
7
14
18
15
ทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพ
(12.96) (25.93) (33.33) (27.78)
และความตองการของตนเองและสังคม
รอยละเฉลีย่
25.92 25.19 30.74 18.15

จากตารางที่ 24 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็ น ยุทธศาสตร ด านคุ ณ ภาพผู เรียน เปาหมายที่ 4 ผู เรีย นสามารถคิด คน ออกแบบ พัฒ นา
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ
ทํางานเปนที มและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) อยูใน
ระดับ A4 รอยละ 18.15 ระดับ A3 รอยละ 30.74 ระดับ A2 รอยละ 25.19 และระดับ A1 รอยละ
25.92
เมื่ อพิ จารณาเป นรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรีย นมัธยมศึกษาสวนใหญ ป ระเมินการปฏิบั ติของ
ตนเอง อยูในระดับA3 จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 4.1 (รอยละ 37.04), ตัวบงชี้ขอ 4.2 (รอย
ละ 42.59) และตัวบงชี้ขอ4.5 (รอยละ 33.33) และระดับ A1 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 4.3
(รอยละ 40.74) และตัวบงชี้ขอ 4.4 (รอยละ 50.00)
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและค ารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ป ระเมิ นตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปน
ไทย ภู มิ ใจในถิ่ น ฐาน มี จิ ต สาธารณะ และจิ ต ใจบริ ก าร มี ค วามเป น พลเมื อ ง ตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก
เปนสมาชิกที่เขมแข็ง ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

5.1 ผูเรียนทุกคนมีศลี ธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย
รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย
5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู สามารถ
วิเคราะหสภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปน ถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อ
การพัฒนา
5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการจัดการ
ตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม และการ
จัดการสรางงานอาชีพ
5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของ
โลกความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซอนในสถานการณตางๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ การ
ปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย
5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัตกิ ิจกรรมบริการเพื่อ
ประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา
5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบตั ิกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
รอยละเฉลีย่

A1
4
(7.41)

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3

A4

12
20
18
(22.22) (37.04) (33.33)

6
13
20
15
(11.11) (24.07) (37.04) (27.78)
6
15
20
13
(11.11) (27.78) (37.04) (24.07)
8
13
18
15
(14.82) (24.07) (33.33) (27.78)
11
14
17
12
(20.37) (25.93) (31.48) (22.22)
7
13
23
11
(12.96) (24.08) (42.59) (20.37)
7
10
21
16
(12.96) (18.52) (38.89) (29.63)
9
16
18
11
(16.67) (29.63) (33.33) (20.37)
13.43 24.54 36.34 25.69
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จากตารางที่ 25 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินในการปฏิบัติของตนเอง
ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปน
ไทย ภู มิ ใ จในถิ่ น ฐาน มี จิ ต สาธารณะ และจิ ต ใจบริ ก าร มี ค วามเป น พลเมื อ ง ตามวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยมีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก อยูในระดับ A4 รอยละ 25.69 ระดับ A3 รอยละ 36.34
ระดับ A2 รอยละ 24.54 และระดับ A1 รอยละ 13.43
เมื่ อพิ จารณาเป นรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรีย นมั ธยมศึกษาสวนใหญ ป ระเมินการปฏิบัติของ
ตนเอง อยูในระดับ A3 ทั้ง 8 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 5.1 (รอยละ 37.04), ตัวบงชี้ขอ 5.2 (รอยละ
37.04), ตั ว บ งชี้ขอ 5.3 (รอยละ 37.04), ตัวบงชี้ขอ 5.4 (รอยละ 33.33), ตัวบงชี้ขอ 5.5 (รอยละ
31.48), ตัวบงชี้ขอ 5.6 (รอยละ 42.59), ตัวบงชี้ขอ 5.7 (รอยละ 38.89) และตัวบงชี้ขอ 5.8 (รอยละ
33.48)
ตารางที่ 26 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามเปาหมาย
การดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 6 โรงเรียน
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย น การสอนอิ ง มาตรฐานสากล (World – Class Standard
Curriculum and Instruction) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
ขอ
6.1
6.2
6.3
6.4

ระดับการปฏิบตั ิ
A1
A2
A3
A4
โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตร
17
16
13
8
มาตรฐานสากล
(31.48) (29.63) (24.07) (14.82)
โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรู ในสาระการเรียนรู
32
9
4
9
สากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
(59.26) (16.67) (7.40) (16.67)
โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
5
14
19
16
สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ (9.26) (25.93) (35.18) (29.63)
ความตองการของผูเรียน
โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
3
16
16
19
สังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจ
(5.56) (29.63) (29.63) (35.18)
ฐานความรู (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Economy)
รอยละเฉลีย่
26.39 25.47 24.07 24.07
ตัวบงชี้

จากตารางที่ 26 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
อิ ง มาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and Instruction) อยู ในระดั บ A4
รอยละ 24.07 ระดับ A3 รอยละ 24.07 ระดับ A2 รอยละ 25.47 และระดับ A1 รอยละ 26.39
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 43

เมื่ อพิ จารณาเป น รายตั วบ งชี้พ บวาโรงเรีย นมั ธยมศึกษาสว นใหญ ป ระเมิ น การปฏิ บั ติของ
ตนเองอยูในระดับ A4 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 6.4 (รอยละ 35.18) ระดับ A3 จํานวน 1
ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 6.3 (รอยละ 35.18) ระดับ A2 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 6.1
(รอยละ 31.48) และตัวบงชี้ขอ 6.2 (รอยละ 59.26)
ตารางที่ 27 แสดงจํ า นวน และค า ร อ ยละ ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น งานตามประเด็ น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาต างประเทศเพื่ อการสื่อสารและการเรีย นรู จํ าแนกตามตั วบ งชี้ และระดั บ การ
ปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

A1

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3

A4

7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
17
11
16
10
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยม
(31.48) (20.37) (29.63) (18.52)
ตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการ
เรียนรู
7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สอง
15
9
15
15
ในระดับมัธยมตอนปลาย
(27.78) (16.66) (27.78) (27.78)
รอยละเฉลีย่
29.63 18.51 28.71 23.15

จากตารางที่ 27 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นระบบการเรี ย นรู เป าหมายที่ 7 โรงเรี ย นจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู อยูในระดับ A4 รอยละ 23.15 ระดับ A3 รอยละ
28.71 ระดับ A2 รอยละ 18.51 และระดับ A1 รอยละ 29.63
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายตั ว บ ง ชี้ พบว า โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาส ว นใหญ มี ก ารประเมิ น การ
ปฏิบัติงานของตนเอง ในตัวบงชี้ขอ 7.1 อยูในระดับ A1 (รอยละ 31.48) และตัวบงชี้ขอ 7.2 อยูใน
ระดับ A1, A3 และ A4 มีคารอยละเทากับ (รอยละ 27.78)
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวนและค ารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ป ระเมิน ตนเองตามประเด็ น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล
(Digital Literacy) และการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) เพื่ อการ
เรียนรูอยางทั่วถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

8.1 ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
8.2 ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการเรียนรูกลุม สาระอยางตอเนื่อง
รอยละเฉลีย่

ระดับการปฏิบตั ิ
A1
A2
A3
A4
10
23
10
11
(18.52) (42.59) (18.52) (20.37)
4
15
21
14
(7.41) (27.78) (38.89) (25.92)
12.96 35.19 28.71 23.14

จากตารางที่ 28 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล
(Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึงมี
คุณภาพ อยูในระดับ A4 รอยละ 23.14 ระดับ A3 รอยละ 28.71 ระดับ A2 รอยละ 35.19 และ
ระดับ A1 รอยละ 12.96
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ มีการประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง ในตัวบงชี้ขอ 8.1 อยูในระดับ A2 (รอยละ 42.59) และตัวบงชี้ขอ 8.2 อยูในระดับ A3
(รอยละ 38.89)
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนและค ารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ป ระเมินตนเองตามประเด็ น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่น
ฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกจําแนกตามตัว
บงชี้และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู รอบดาน
ผานประสบการณในถิ่นที่อยูของผูเ รียน
9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยง
กับถิ่นฐานสังคมไทยและสภาวการณโลก
รอยละเฉลีย่

ระดับการปฏิบตั ิ
A1
A2
A3
A4
7
13
23
11
(12.96) (24.08) (42.59) (20.37)
5
19
20
10
(9.26) (35.18) (37.04) (18.52)
11.11 29.63 39.81 19.45

จากตารางที่ 29 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐานให
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 45

เชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อยูในระดับ A4 รอยละ 19.45
ระดับ A3 รอยละ 39.81 ระดับ A2 รอยละ 29.63 และระดับ A1 รอยละ 11.11
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินความกาวหนา
ในการดําเนิ นงานของตนเอง อยูในระดับ A3 ทั้ ง 2 ตัวบ งชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 9.1 (รอยละ 42.59)
และตัวบงชี้ขอ 9.2 (รอยละ 37.04)
ตารางที่ 30 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ด า นระบบการเรีย นรู เป าหมายที่ 10 ครูพั ฒ นาความรู ความสามารถ
มี ค วามเชี่ ย วชาญ และจรรยาบรรณ ทางวิ ช าชี พ ครู ยุ ค ใหม จํ า แนกตามตั ว บ ง ชี้
และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

10.1 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 100
10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกรเรียน
การสอนเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 80
10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร
บทความ เผยแพร เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 75
10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไม
ต่ํากวารอยละ 15 ตอป
10.5 ครูเขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูกับ
นานาชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 65
10.6 ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูดี
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา รอยละ 15 ตอป
10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ รื่องการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเครือขาย
10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้น
เรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเกีย่ วของ อยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน
10.11 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง
รอยละเฉลีย่

A1
6
(11.11)
7
(12.96)
11
(20.37)
31
(57.40)
25
(46.30)
4
(7.41)
6
(11.11)
4
(7.41)
10
(18.52)
5
(9.26)
4
(7.41)
19.02

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3
20
17
(37.04) (31.48)
15
15
(27.78) (27.78)
11
18
(20.37) (33.33)
9
5
(16.67) (9.26)
9
13
(16.67) (24.07)
15
20
(27.78) (37.03)
14
20
(25.93) (37.03)
14
18
(25.93) (33.33)
14
13
(25.93) (24.07)
11
20
(20.37) (37.04)
16
15
(29.63) (27.78)
24.92 29.29

A4
11
(20.37)
17
(31.48)
14
(25.93)
9
(16.67)
7
(12.96)
15
(27.78)
14
(25.93)
18
(33.33)
17
(31.48)
18
(33.33)
19
(35.18)
26.77
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จากตารางที่ 30 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม อยูในระดับ A4 รอยละ 26.77 ระดับ A3 รอยละ
29.29 ระดับ A2 รอยละ 24.92 และระดับ A1 รอยละ 19.02
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินความกาวหนา
ในการดํ าเนิ น งานของตนเอง อยู ในระดั บ A4 จํานวน 3 ตัว บงชี้ ไดแก ตั วบ งชี้ขอ 10.2 (รอยละ
31.48), ตัวบงชี้ขอ 10.9 (รอยละ 31.48) และตัวบงชี้ขอ 10.11 (35.18) ระดับ A3 จํานวน 4 ตัว
บงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 10.3 (รอยละ 33.33), ตัวบงชี้ขอ 10.6 (รอยละ 37.03), ตัวบงชี้ขอ 10.7 (รอย
ละ 37.03) และตั ว บ ง ชี้ ข อ 10.10 (ร อ ยละ 37.04) โดยที่ ตั ว บ ง ชี้ ข อ 10.8 โรงเรี ย นประเมิ น
ความกาวหนาในการดําเนินงานของตนเองอยูในระดับ A4 และ A3 เทากันรอยละ 33.33 ระดับ A2
จํานวน 1 ตัวบงชี้คือ ตัวบงชี้ขอ 10.1 (รอยละ 37.04) และระดับ A1 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแกตัวบงชี้
ขอ 10.4 (รอยละ 57.40) และตัวบงชี้ขอ 10.5 (รอยละ 46.30)
ตารางที่ 31 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
ขอ
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

ระดับการปฏิบตั ิ
A1
A2
A3
ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
6
14
19
(11.11) (25.93) (35.18)
ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
2
14
20
(3.70) (25.93) (37.04)
13
11
20
ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัด
การศึกษานานาชาติเพิม่ ขึ้นเปนรอยละ 100
(24.07) (20.37) (37.04)
7
18
17
โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู และการสราง
(12.96) (33.34) (31.48)
นวัตกรรมเผยแพร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
5
12
17
โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใช
ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน
(9.26) (22.22) (31.48)
โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอก
2
13
23
ระดับดีขึ้นไป
(3.70) (24.08) (42.59)
รอยละเฉลีย่
10.80 25.31 35.80
ตัวบงชี้

A4
15
(27.78)
18
(33.33)
10
(18.52)
12
(22.22)
20
(37.04)
16
(29.63)
28.09

จากตารางที่ 31 พบวา โดยภาพรวม โรงเรีย นมั ธยมศึ กษาประเมิน ความก าวหน าในการ
ดําเนิ นงานของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 11 โรงเรียน
บริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล อยูในระดับ A4 รอยละ 28.09 ระดับ A3 รอยละ
35.80 ระดับ A2 รอยละ 25.31 และระดับ A1 รอยละ 10.80
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เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินความกาวหนา
ในการดําเนินงานของตนเอง อยูในระดับ A4 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแกตัวบงชี้ขอ 11.5 (รอยละ 37.04)
ระดับ A3 จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 11.1 (รอยละ 35.18) ตัวบงชี้ขอ 11.2 (รอยละ 37.04)
ตัวบงชี้ขอ 11.3 (รอยละ 37.04) และตัวบงชี้ขอ 11.6 (รอยละ 42.59) และระดับ A2 จํานวน 1 ตัว
บงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 11.4 (รอยละ 33.34)
ตารางที่ 32 แสดงจํานวนและค ารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ป ระเมินตนเองตามประเด็ น
ยุทธศาสตรดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับ
การปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทีไ่ ดมาตรฐาน
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการ
สงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่อง
รอยละเฉลีย่

A1
2
(3.70)
1
(1.85)

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3
A4
10
22
20
(18.52) (40.74) (37.04)
12
21
20
(22.22) (38.89) (37.04)

3
(5.56)
3.70

12
18
21
(22.22) (33.33) (38.89)
20.99 37.65 37.66

จากตารางที่ 32 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว
ชวยเหลื อผู เรีย นเป น รายบุ คคล ใหไดพั ฒ นาตนเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับ A4 รอยละ 37.66
ระดับ A3 รอยละ 37.65 ระดับ A2 รอยละ 20.99 และระดับ A1 รอยละ 3.70
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ มีการประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง อยูในระดับ A4 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 12.3 (รอยละ 38.89) ระดับ A3 ทั้ง 2
ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 12.1 (รอยละ 40.74) และ ตัวบงชี้ขอ 12.2 (รอยละ 38.89)
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ตารางที่ 33 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศ และระหวางประเทศ
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
การศึกษาในระดับเดียวกัน ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ
และทรัพยากร ระหวางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา
13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไมต่ํากวารอยละ 75
ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
รอยละเฉลีย่

A1

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3

A4

9
15
15
15
(16.66) (27.78) (27.78) (27.78)
8
15
20
11
(14.81) (27.78) (37.04) (20.37)
10
14
24
6
(18.52) (25.93) (44.44) (11.11)
16.67

27.16

36.42

19.75

จากตารางที่ 33 พบวา โดยภาพรวม โรงเรีย นมัธยมศึกษาประเมิน ความกาวหน าในการ
ดําเนินงานของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมี
ภาคี รวมพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาหรือแลกเปลี่ย นเรีย นรู ทั้งในระดั บ ท องถิ่ น ระดั บ ประเทศ และ
ระหวางประเทศ อยูในระดั บ A4 รอยละ 19.75 ระดั บ A3 รอยละ 36.42 ระดับ A2 รอยละ
27.16 และระดับ A1 รอยละ 16.67
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง อยูในระดับ A3 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 13.2 (รอยละ 37.04) และตัวบงชี้ขอ
13.3 (รอยละ 44.44) โดยที่ตัวบงชี้ขอ 13.3 โรงเรียนมีการประเมินการปฏิบัติของตนเองอยูในระดับ
A2, A3 และ A4 เทากันรอยละ 27.78
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ตารางที่ 34 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรด านคุณ ภาพแหล งเรียนรู เป าหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒ นาและจัด บริการ
แหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

A1

14.1 โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียน
4
อิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการและแหลงเรียนรู
(7.41)
อื่นๆ ที่ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ เอื้อตอการเรียนรู
14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษาคนควา
3
ทดลอง ปฏิบัติของผูเ รียนอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและคุมคา (5.55)
รอยละเฉลีย่
6.48

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3

A4

17
20
13
(31.48) (37.04) (24.07)
16
21
14
(29.63) (38.89) (25.93)
30.56 37.96 25.00

จากตารางที่ 34 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒ นาและจัดบริการแหลง
เรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา อยูในระดับ A4
รอยละ 25.00 ระดับ A3 รอยละ 37.96 ระดับ A2 รอยละ 30.56 และระดับ A1 รอยละ 6.48
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินความกาวหนา
ในการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับ A3 ทั้ง 2 ตัวบงชี้ ดังนี้ ตัวบงชี้ขอ 14.1 (รอยละ 37.04) และตัว
บงชี้ขอ 14.2 (รอยละ 38.89)
ตารางที่ 35 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาจําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ
ขอ

ตัวบงชี้

A1

ระดับการปฏิบตั ิ
A2
A3

A4

15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน
6
22
17
9
สถาบัน และองคกรตางๆทุกภาคสวนเพื่อสงเสริมและพัฒนา
(11.11) (40.74) (31.48) (16.67)
คุณภาพการศึกษา
15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูร อบดานครอบคลุม
3
16
22
13
การเรียนรูธรรมชาติ ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง (5.56) (29.63) (40.74) (24.07)
15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันศึกษาและ
6
21
17
10
องคกรอื่นๆ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้ง
(11.11) (38.89) (31.48) (18.52)
ในประเทศและตางประเทศ
รอยละเฉลีย่
9.26 36.42 34.57 19.75
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จากตารางที่ 35 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มี
สถาบันและองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อยู
ในระดับ A4 รอยละ 19.75 ระดับ A3 รอยละ 34.57 ระดับ A2 รอยละ 36.42 และระดับ A1 รอย
ละ 9.26
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ มีการประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง อยู ในระดั บ A3 จํ านวน 1 ตั ว บ งชี้ คื อ ตั ว บ งชี้ 15.2 (ร อ ยละ 40.74) และระดั บ A2
จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 15.1 (รอยละ 40.74) และตัวบงชี้ขอ 15.3 (รอยละ 38.89)
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บทที่ 4
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามประกาศทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553-2561) และจุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดาน
ระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู เพื่อนําผลไปใชเปนขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ของการจัดการศึกษา และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ ไป ซึ่ งมี ข อ สรุ ป อภิ ป รายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม พ.ศ. 2553–2561 ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู
ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม
พ.ศ. 2553–2561 ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู
3. เพื่ อศึ กษาผลการประเมิ น ตนเองของโรงเรีย นมั ธ ยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกี่ยวกับการปฏิ บัติในการพัฒ นาคุณภาพการมัธยมศึกษาใน 4 ดาน
ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลง
เรียนรู ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System)
กลุมเปาหมาย
โรงเรีย นมั ธยมศึ กษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จํานวน 54 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ประจําปการศึกษา 2557 ไดแก แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 จํานวน 1 ฉบับ
ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการปฏิบัติ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553-2561)
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ทั้ ง 4 ดาน คือ ด านคุ ณ ภาพผู เรีย น ดานระบบการเรีย นรู ด านระบบการบริห ารจัดการ และดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู ครอบคลุมเปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 15 เปาหมาย
รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นสําคัญ ตามประกาศจุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหและแปลผลขอมูลเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงค ดวยสถิติเชิงบรรยาย
ไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย แลวจําแนกระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน จําแนกเฉพาะโรงเรียนที่ดําเนินการ
เปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับดีมาก หมายถึง มีผลการดําเนินงานไดตามคาเปาหมาย
ระดับดี
หมายถึง มีผลการดําเนินงานได รอยละ 75.00-99.99 ของคาเปาหมาย
ระดับพอใช หมายถึง มีผลการดําเนินงานได รอยละ 50.00-74.99 ของคาเปาหมาย
ระดับปรับปรุง หมายถึง มีผลการดําเนินงานไดต่ํากวา รอยละ 50 ของคาเปาหมาย
ระดับการปฏิบัติตามระบบ Tracking System จําแนกเปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ A1 หมายถึง มีความตระหนัก
ระดับ A2 หมายถึง มีความพยายาม
ระดับ A3 หมายถึง มีผลสําเร็จจากความพยายาม
ระดับ A4 หมายถึง มีผลสําเร็จที่ตอเนื่องยั่งยืน
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
สรุป ผลการวิเคราะหขอมูลของการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนี้
ผลการดําเนินงานจัดการมัธยมศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
ยุคใหม พ.ศ. 2553-2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 15 เปาหมาย 67 ตัวบ งชี้ ในภาพรวม
พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ระดับดีมาก รอย
ละ 3.70 ระดับดี รอยละ 46.30 ระดับพอใช รอยละ 48.15 และระดับปรับปรุง รอยละ 1.85 โดย
ประเด็นยุทธศาสตรทีมีโรงเรียนจํานวนมากที่สุดดําเนินงาน ระดับดีมาก คือ ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
(รอยละ 25.93) รองลงมาคือดานระบบการบริหารจัดการ (รอยละ 24.07) และดานระบบการเรียนรู
(รอยละ 16.67) โดยประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียนไมมีโรงเรียนดําเนินงานอยูระดับดีมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายเปาหมายพบวามีเปาหมายจํานวน 4 เปาหมายที่โรงเรียน รอยละ 50 ขึ้นไป
มีการดําเนินงานในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ
และจิ ต ใจบริ ก าร มี ค วามเป น ผลเมื อ งตามวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยมี ทั ก ษะการดํ ารงชี วิต และมี
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จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอย
ละ 77.78)
เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนวชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลใหได
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ (รอยละ 66.67)
เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา (รอยละ 59.26)
เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐาน ใหเชื่อมโยงประสานกับการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอยละ 50.00)
สําหรับ ตัวบงชี้ที่โรงเรียนรอยละ 50 ขึ้ นไปมีการดํ าเนิ นงานบรรลุคาเป าหมาย มีจํานวน
34 ตัวบงชี้ เรียงตามลําดับจํานวนโรงเรียนจากมากไปนอย แตละเปาหมายเปนดังนี้
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรูความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จํานวน
3 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัวบ งชี้ขอ 1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง รักการอานและการเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รอยละ 77.78)
ตั ว บ งชี้ ข อ 1.4 ผู เรีย นมี ทั ก ษะด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน (รอยละ 61.11)
ตัวบงชี้ขอ 1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนรู (รอยละ
53.70)
เป า หมายที่ 2 ผู เ รี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร ทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี
ประสิทธิผล จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก
ตั ว บ งชี้ ข อ 2.3 ผู เรี ย นไม ต่ํ าว าร อ ยละ 60 ผ า นการทดสอบความรู และทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง (รอยละ 68.42)
ตัวบ งชี้ขอ 2.6 ผูเรีย นทุกคนผานเกณฑการประเมิน ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาสัญลักษณ และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) (รอยละ 68.00)
ตั ว บ งชี้ ข อ 2.5 ผู เรี ย นไม ต่ํ ากว าร อ ยละ 60 ผ านการทดสอบความรู แ ละทั ก ษะ
ภาษาตางประเทศที่สอง จากสถาบันฯที่ไดรับการรับรอง (รอยละ 55.56)
เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห
ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัว บ งชี้ ขอ 3.2 ผู เรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผ ลการประเมิน ในสาระการเรีย นรู
สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป (รอยละ 82.35)
ตั ว บ ง ชี้ ข อ 3.3 ผู เรี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 75 มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล (รอยละ
67.93)
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เปาหมายที่ 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดย
ใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการทํางานเปนทีม เห็นชองทางสรางงาน
อาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (News Economy) จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ขอ 4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม (รอยละ
68.52)
เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณภาพ และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ
และจิตใจบริการ มีความเปน ผลเมืองตามวัฒ นธรรม ประชาธิ ปไตย มี ทักษะการดํารงชีวิต และมี
จิต สํ านึ กรับ ผิ ดชอบต อสั งคมโลก เป น สมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซีย นและประชาคมโลก
จํานวน 7 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัวบงชี้ขอ 5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอยละ 96.15)
ตัวบงชี้ขอ 5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต (รอยละ 92.59)
ตัวบ งชี้ขอ 5.7 ผูเรียนไม ต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบั ติ กิจกรรมบริการเพื่ อประโยชน
สาธารณะดวยจิตอาสา (รอยละ 87.04)
ตัวบงชี้ขอ 5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนักรอบรู สามารถวิเคราะห
สภาพการณทางระบบนิเวศ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนา (รอยละ
85.19)
ตัวบงชี้ขอ 5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซอน
ในสถานการณตางๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอมและอุดมการณ
ประชาธิปไตย (รอยละ 81.48)
ตัวบงชี้ขอ 5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ (รอยละ 56.61)
ตั ว บ ง ชี้ ข อ 5.1 ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สํ า นึ ก ในความเป น ไทย
รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิธีประชาธิปไตย (53.71)
เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class
standard curriculum and instruction) มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ขอ 6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริม
ความเปนเลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน (รอยละ 76.00)
ตัวบงชี้ขอ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสารถการเรียนรูสากลใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (รอยละ 64.71)
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ตัวบ งชี้ขอ 6.4 โรงเรียนทุ กโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึ กษาและอาชี พในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Bases Economy) และ
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) (รอยละ 53.70)
เป าหมายที่ 9 โรงเรียนจัด กระบวนการเรียนรูอิงถิ่น ฐาน ใหเชื่อมประสานกั บการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ขอ 9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณใน
ถิ่นที่อยูของผูเรียน (รอยละ 54.00)
เปาหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพครูยุคใหม มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัวบงชี้ขอ 10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการ
สอน เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 80 (รอยละ 88.68)
ตัวบงชี้ขอ 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน (รอยละ 87.04)
ตัวบงชี้ขอ 10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการณสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน
อยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (รอยละ 85.19)
ตัวบงชี้ขอ 10.6 ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูดีเพิ่มขึ้นไม
ต่ํากวารอยละ 15 ตอป (รอยละ 82.69)
ตัวบงชี้ขอ 10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเกี่ยวของอยางนอยภาคเรียนละ 1
ครั้ง (รอยละ 80.77)
ตั ว บ งชี้ ข อ 10.3 ครูมี ผ ลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น โครงงาน สื่ อ นวัต กรรม เอกสาร
บทความ เผยแพรเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 75 (รอยละ 77.55)
ตั ว บ งชี้ ขอ 10.11 ครูทุ ก คนได รับ การพั ฒ นาไม ต่ํ ากวาป ล ะ 40 ชั่ ว โมง (รอ ยละ
68.52)
ตัวบงชี้ขอ 10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับโรงเรียนและระดับเครือขาย (รอยละ 52.00)
เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีจํานวน 2 ตัวบงชี้
ไดแก
ตัวบงชี้ขอ 11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชใน
การบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน (รอยละ 61.11)
ตัวบงชี้ขอ 11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกระดับดี
ขึ้นไป (รอยละ 50.94)
เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนเปนรายบุคคล ใหได
พัฒนาคนเต็มตามศักยภาพ มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัว บ งชี้ขอ 12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือผูเรีย นทุกคนใหไดรับ การ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่อง (รอยละ 72.22)
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ตัวบงชี้ขอ 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการสงเสริม
สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเ รียนเปนรายบุคคล (รอยละ 68.52)
ตัวบงชี้ขอ 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ไดมาตรฐาน (รอย
ละ 64.82)
เป าหมายที่ 14 โรงเรียนพั ฒ นาและจั ดบริการแหลงเรีย นรูใหม ใหมีคุณภาพ เอื้อตอการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึง และคุมคา จํานวน 1 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ขอ 14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง
ปฏิบัติของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและคุมคา (รอยละ 62.96)
โดยมีจํานวน 4 เปาหมายที่ทุกตัวบงชี้ไมมีโรงเรียนรอยละ 50 ขึ้นไปมีการดําเนินงานบรรลุ
คาเปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู เปาหมายที่ 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษดิจิทัล (Digital Literacy) และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึงมีคุณภาพ เปาหมายที่ 13
โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
และระหวางประเทศ และเปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบั นและองคกร
ตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษาใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ
และดานคุณภาพแหลงเรียนรู พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเองดังนี้
ระดับ A4 จํานวน 1 เปาหมาย ไดแก
เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลใหได
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ (รอยละ 37.66)
ระดับ A3 จํานวน 8 เปาหมาย ไดแก
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล (รอยละ
29.63)
เปาหมายที่ 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช
เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผนจัดการทํางานเปนทีม และเห็นชอบทางสราง
งานวิชาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (News Economy) (รอยละ 30.74)
เปาหมายที่ 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณภาพ มีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และ
จิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทิศทางการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึก
รับ ผิ ด ชอบต อสังคมโลก เป น สมาชิ กที่เข มแข็ งของประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลก (รอยละ
36.34)
เป าหมายที่ 9 โรงเรีย นจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่น ฐาน ให เชื่อมประสานกับ การศึ กษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอยละ 39.81)
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เป าหมายที่ 10 ครูพัฒ นาความรู ความสามารถ มีความเชี่ย วชาญและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ครูยุคใหม (รอยละ 29.29)
เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล (รอยละ 35.80)
เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศ (รอยละ 36.42)
เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา (รอยละ 37.96)
ระดับ A2 จํานวน 2 เปาหมาย ไดแก
เป า หมายที่ 8 โรงเรี ย นจั ด การเรี ย นรู เรื่ อ งภาษดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึง มีคุณภาพ (รอยละ 35.19)
เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกรตางๆ ทุกภาคสวน
เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (รอยละ 36.42)
ระดับ A1 จํานวน 4 เปาหมาย ไดแก
เป า หมายที่ 2 ผู เ รี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี
ประสิทธิผล (รอยละ 37.96)
เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห
ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ (รอยละ 32.10)
เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class
standard curriculum and instruction) (รอยละ 26.39)
เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ
การเรียนรู (รอยละ 29.63)
อภิปรายผล
การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปการศึกษา 2557 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้
1. ในสวนที่เปนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน
1.1 ดานคุณภาพผูเรียน ที่ประกอบดวย 29 ตัวบงชี้ (ดําเนินการติดตามและประเมินผล
จํานวน 28 ตัวบงชี้ ซึ่งตัวบงชี้ที่ไมดําเนินการติดตามและประเมินผล คือตัวบงชี้ขอ 1.2 ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอานไมต่ําวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ
PISA) เนื่องจากในปการศึกษา 2557 ไมมีการดําเนินการทดสอบ) มี 16 ตัวบงชี้ที่โรงเรียน รอยละ 50
ขึ้นไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
1.2 ดานระบบการเรียนรู ที่ประกอบดวย 21 ตัวบงชี้ มี 12 ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียน รอยละ
50 ขึ้นไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
1.3 ดานระบบการบริห ารจัดการ ที่ป ระกอบดวย 12 ตัวบ งชี้ มี 5 ตัวบ งชี้ ที่โรงเรีย น
รอยละ 50 ขึ้นไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
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1.4 ดานคุณภาพแหลงเรียนรู ที่ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ มี 1 ตัวบงชี้ที่โรงเรียนรอยละ
50 ขึ้นไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
สรุปรวมทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 15 เปาหมาย 67 ตัวบงชี้ มี 11 เปาหมาย 34 ตัวบงชี้ที่
โรงเรียนรอยละ 50 ขึ้นไปมีผลการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีปญหาอุปสรรค
บางประการที่ทําใหมีหลายตัวบงชี้ที่โรงเรียนยังไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุคาเปาหมายได ไดแก
1) โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอยูถึง 33 โรงเรียน จากจํานวน 54 โรงเรียน คิด
เป น ร อ ยละ 61.11 ยั งมี ศั ก ยภาพไม เพี ย งพอในการใช ภ าษาอั งกฤษในการจั ด การเรีย นการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
เครื่องมือในการเรียนรู
2) โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กตองพึ่งพางบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ ICT จาก
จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ทําใหโรงเรียนกลุมนี้ขาดความพรอมดาน ICT
3) การขาดครู อันเนื่องจากเกณฑที่กําหนดอัตราสวน จํานวนครูตอจํานวนนักเรียน การ
โยกยายครูกลางปการศึกษา การบรรจุแตงตั้งครูที่ลาชา การขอยายของครูเขาสูโรงเรียนในเขตเมือง
ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ
4) ครูและผูเรียนใชเวลาสวนใหญกับ Social Media ที่ไมไดใชเพื่อการเรียนรู แตใชเพื่อ
ความสนุกสนาน ความบันเทิง และการพูดคุยที่ไมจําเปนทั้งในเวลาราชการ และเวลาเรียน
5) ความไม เขมแข็งของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามั ธยมศึกษาในการขั บ เคลื่อนให
โรงเรียนมัธยมศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อการบรรลุตัวบงชี้และคาเปาหมาย ตามประเด็น
ยุทธศาสตร 4 ดาน อันเนื่องมาจากจํานวนและคุณภาพของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ
ตําแหนงผูบริหารอยางตอเนื่อง ใชการสอบคัดเลือกเปนหลัก ทําใหไดบุคลากรที่มีความรูในการสอบ
แต ข าดความสามารถในการบริ ห าร มี ก ารนํ า ครู ผู ส อนมาช ว ยทํ า หน าที่ ด า นบริ ห าร ทํ า ให ข าด
ประสิทธิภาพทั้งดานการบริหารและการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
7) ขาดหน ว ยงานกลางในการเชื่ อ มโยง ประสานงาน การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะดั บ
นานาชาติ การสร า งเครื อ ข า ยในต างประเทศ การจั ด หาครู ภ าษาต า งประเทศที่ มี คุ ณ ภาพและ
คาตอบแทนที่เหมาะสม
2. ในสวนที่เปนผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน
จากโรงเรี ย นในสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 จํ านวน 54
โรงเรียน มีจํานวน 27 โรงเรียน ที่มีผลการดําเนินงานไดรอยละ 75.00 ขึ้นไปของคาเปาหมาย ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังตอไปนี้
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ขาดบุคลากรทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งจากขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีบุคลากรไมครบตามโครงสราง โดยบุคลากรทางศึกษาตามโครงสราง
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 59

จํ านวน 61 อั ต รา แต มี บุ คลากรปฏิ บั ติห น าที่ 23 อัต รา ขาดบุ ค ลากรร อยละ 62.30 ตํ าแหน ง
ศึกษานิเทศกตามกรอบโครงสรางมีจํานวน 21 อัตรา แตมีบุคลากรจํานวน 6 อัตรา ขาดบุคลากรรอย
ละ 71.43 สงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดศักยภาพในการสงเสริมสนับสนุนโรงเรียน
2) โรงเรียนอาจขาดการเอาใจใสในการใชประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 621/2554 เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) เปน
ทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา อยางจริงจัง จะปฏิบัติตามการสั่งการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนคราวๆ ไป ขาดความเอาใจใสในการเรียนรู และ
ดําเนินการเพื่อการบรรลุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
3) โรงเรี ย นขาดการพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรอย า งจริ งจั ง เช น การประเมิ น
สมรรถนะ และพั ฒ นาด ว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาตนเอง (ID Plan) ในสมรรถนะที่ บ กพรอ ง ตาม
แนวทางของสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ในสวนที่เปนการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษาใน 4 ดาน ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking
System)
จากเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 15 เปาหมาย โรงเรียนสวนใหญประเมินการ
ปฏิบัติของตนเองในระดับ A4 จํานวน 1 เปาหมาย ในระดับ A3 จํานวน 8 เปาหมาย ในระดับ A2
จํานวน 2 เปาหมาย และในระดับ A1 จํานวน 4 เปาหมาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะขอจํากัดดังตอไปนี้
1) ศักยภาพที่แตกตางกันของโรงเรียน ทําใหใชระยะเวลาตางกันในการปฏิบัติ สวนการ
ปฏิบัติที่ยังไมถึงระดับ A4 เปนเพราะยังอยูในชวงของการพัฒนา ที่ยังเหลือเวลาอีก 4 ปการศึกษา
2) การขาดสารสนเทศที่ เพี ย งพอต อ การประเมิ น ระดั บ ปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย น จึ งอาจ
ประเมินจากความรูสึก หรือความคิดเห็นของผูที่โรงเรียนมอบหมายใหเปนผูประเมิน
3) เปาหมายที่ผลการปฏิบัติอยูในระดับ A1 และ A2 เปนเปาหมายที่ยากตอการปฏิบัติ
ใหประสบผลสําเร็จไดในระยะเวลาสั้นๆ เพราะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ รวมทั้งความสําเร็จของ
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะ
เอกสาร“รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การมั ธ ยมศึ ก ษา ประจํ า ป
การศึ ก ษา 2557 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6”เล ม นี้ ไดนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหมตามเปาประสงคสําคัญผูเรียนเปนคนไทยยุคใหม
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีความเปนพลโลก (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 621/2554) และเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) บรรลุ
วัตถุป ระสงคและเปาหมายทุกประการ คณะติดตามและประเมินผลมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ
หนวยงานรับผิดชอบดังนี้
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ขอเสนอแนะตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้
1. กํ า หนดเป า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic Goals) ตามแนวทางการจั ด การศึ ก ษา
มาตรฐานสากล (World – Class Education) โดยพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนวิชาการบูรณาการทักษะ การจัดแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ การพัฒนาบุคลากร
เพื่อสรางความตระหนักรู และความเขาใจในการดําเนินการตามความเชื่อ (belief) วิสัยทัศน (vision)
พันธกิจ (mission) และเปาหมาย (goals) ของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคและ
กําหนดเปาหมายความสําเร็จของการจัดการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม บนพื้นฐานการจัด
การศึกษาตามทิศทางกระแสโลกาภิวัตนและศตวรรษที่ 21 ตามหลักการและแนวทางของโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. กําหนดเสนทางการพัฒนา (Roadmap) สําหรับใหสถานศึกษาไดดําเนินการในลักษณะ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมพัฒนาอยางเปนระบบและชัดเจน
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อปรับกระบวนทัศน สรางความตระหนัก ความรู
ความเขาใจและการดําเนินงานไปสูความสําเร็จในเรื่องการจัดการมัธยมศึกษายุคใหม
4. สนับสนุนและใหความสําคัญกับการนิเทศ โดยสนับสนุน อยางตอเนื่องและเปนระบบ
5. ควรสนั บ สนุ น ให โรงเรี ย นที่ มี ค วามพร อ ม และมี เครื อ ข ายเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู กั บ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ ใหความชวยเหลือโรงเรียนในเครือขายที่ขาดความพรอมใหสามารถ
เตรียมเปนเครือขายเพื่อพัฒนาการเรียนรูกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
6. กระตุนกํากับติดตามใหโรงเรียนมีการดําเนินงานตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 621/2554
ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการตอสถานศึกษา
ป จ จุ บั น ทุ ก ประเทศมี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั น ว า การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
จําเปนตอง มีรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่
21 เนนองคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียนเพื่ อให ผูเรียนสามารถ
ดํ ารงชี พ อย างชาญฉลาดในสั งคมแห งความเปลี่ ย นแปลง ดังนั้ น คณะติดตามและประเมิน ผล มี
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาสรางความเชื่อ (Belief) วาภารกิจหลักของสถานศึกษาคือ การจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนและสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญแกภารกิจหลักเหนือสิ่งอื่นใดและบนพื้นฐานแหง
ความแตกตางแหงบุคคล ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
ไดเต็มตามศักยภาพของตนเองไดจนบรรลุเปาหมาย
2. สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนรวมกันสรางวิสัยทัศน (Vision) โดยใหเชื่อมโยง
สอดคล อ งกั บ ความเชื่ อ (Belief) เช น โรงเรี ย นจั ด การศึ ก ษาให ผู เรี ย นมี ค วามรู แ ละทั ก ษะระดั บ
มาตรฐานสากลเปนตน รวมทั้งความตระหนักรู (Awareness) ในพันธกิจ (mission) ของสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษา ดานวิชาการ ทักษะ และพฤติกรรม (เกง ดี มีสุข) ใหผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
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ปรากฏ เป น ความสํ า เร็ จ ปรากฏในระดั บ ท อ งถิ่ น (local) ระดั บ ชาติ (national) และระดั บ
มาตรฐานสากล (world – class standards)
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของโลกาภิวัตน
และศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานการวิเคราะหเทียบเคียงสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ของหลักสูตร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. การวางแผนการจัดการเรียนรูในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) รอยรัด ถัก
ทอ สอดสานและบูรณาการ (weaving) เนื้อหาสาระของสาระการเรียนรูตางๆเขาดวยกันเปนหัวขอ
เรื่ อ ง (Interdisciplinary themes) เน น ความรู ด า นโลกศึ ก ษา (Global Awareness) การเงิ น
(Finance) หนาที่พลเมือง (Civic Literacy) เศรษฐศาสตร (Economy) ธุรกิจและการประกอบการ
(Business & Entrepreneurship) เกี่ยวกับทองถิ่นชุมชนเขากับภาคประเทศและโลก
5. ส งเสริมสนั บ สนุ น ให มีการจัดการเรีย นรูท่ีใหความสําคัญ กับ การเสริมสรางทักษะของ
ผูเรียน โดยใชโครงงาน (Project – Based Learning) เปนฐานในการเรียนรู ใชกระบวนการคนควา
(research - Driven) เนนการสรางโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชทักษะศตวรรษที่ 21 ไดแกทักษะ
ด าน การคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแกป ญ หา (Critical Thinking and Problem
Solving) ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความ
เข าใจความต างวัฒ นธรรมต างกระบวนทั ศน (Cross-cultural Understanding) ทั กษะด านความ
รวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด า นการสื่ อ สารสารสนเทศ และรู เ ท า ทั น สื่ อ (Communications, Information, and Media
Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT
Literacy) ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะการเรี ย นรู (Career and Learning Skills) รวมทั้ งสมรรถนะ
ศตวรรษที่ 21 ได แ ก ความสามารถในการสื่ อ สาร (Communication and Collaboration)
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (Information, Media and Technology skills) ความสามารถใน
การคิด (Critical Thinking) ความสามารถในการแกปญหา (Problem Solving) และความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต (Life and Career Skills) ดังแผนภูมิ
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ภาพ กรอบแนวคิ ด เพื่ อ การเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)
(http://www.qlf.or.th/)
6. ใชประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 621/2554 เปนทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรีย นให มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอต อ การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาตามทิศทางในประกาศที่ 621/2554
8. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง และมีการสรุปรายงาน
ความกาวหนา ในการปฏิบัติงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
***********************************************
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ภาคผนวก ก

ผลการติดตามและประเมินผลรายโรงเรียน
จําแนกตามระดับคุณภาพ
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ตารางที่ 36 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ จําแนกรายวิชา รายโรงเรียนและระดับคุณภาพ
โรงเรียน
สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
มัธยมดานสําโรง
เทพศิรินทร สมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ
วัดทรงธรรม
ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ
วิสุทธิกษัตรี
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ
ปอมนาคราชสวาทยานนท
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
บางบอวิทยาคม
เปร็งวิสุทธาธิบดี

ไทย
38.74
44.43
35.11
35.00
32.46
37.46
31.61
35.12
35.88
34.71
37.03
38.97
33.76
31.38
34.40
33.56
31.68

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังคม อังกฤษ คณิต
52.37 26.90 33.01
59.04 36.75 47.12
46.77 25.96 27.15
46.53 25.49 28.28
43.49 25.47 25.97
49.00 26.22 31.29
41.69 24.63 24.80
46.35 26.39 27.93
47.81 26.74 28.09
45.98 26.13 26.83
47.27 26.53 27.31
50.83 28.17 27.60
43.06 24.80 26.95
42.74 26.96 25.27
44.37 25.88 26.42
44.98 27.19 27.25
40.29 25.48 24.38

วิทย
43.77
54.79
37.02
38.11
34.36
42.41
31.91
38.45
39.46
37.03
36.80
38.83
34.70
34.00
35.05
36.24
32.35

ไทย
57.06
67.20
48.55
47.98
42.97
54.43
41.09
51.39
50.84
47.03
49.91

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สังคม อังกฤษ คณิต
41.22 25.96 23.12
48.43 38.59 42.06
33.52 21.71 18.91
35.23 20.43 18.72
32.29 19.47 16.15
37.84 24.47 21.72
30.61 17.33 15.26
36.35 23.96 20.55
37.18 23.41 19.26
35.62 22.05 18.22
35.26 22.17 18.46

วิทย
35.15
41.31
29.69
30.27
29.24
32.15
27.48
32.18
31.97
31.08
31.05

48.55
40.69
42.26
53.08
36.81

35.23
30.92
33.47
38.26
30.98

30.57
28.69
28.23
32.01
29.23

19.20
19.15
19.11
21.18
19.37

19.31
16.15
16.49
20.96
15.99

𝑋𝑋�

37.73
47.97
32.44
32.60
30.19
35.70
28.64
33.87
34.06
32.47
33.18
36.88
31.61
29.60
30.57
33.47
28.66

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
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ตารางที่ 36 (ตอ)
โรงเรียน
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางพลีราษฎรบํารุง
พูลเจริญวิทยาคม
ราชวินิตบางแกว
บางแกวประชาสรรค
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ปทุมคงคาสมุทรปราการ
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ดัดดรุณี
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
บางน้ําเปรี้ยววิทยา

ไทย
33.74
38.48
34.07
34.50
41.58
34.36
35.53
33.09
43.15
39.92
33.78
31.61
35.44

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังคม อังกฤษ คณิต
44.04 25.10 26.24
49.96 28.63 31.78
45.65 25.60 26.46
46.29 26.22 27.21
56.04 34.15 41.66
45.34 25.88 26.62
45.53 25.53 28.04
44.47 25.85 26.58
56.55 34.50 48.52
53.16 27.62 32.41
44.71 25.78 27.57
41.98 24.87 24.66
47.49 26.72 29.89

วิทย
34.65
42.59
35.46
36.33
51.28
36.71
37.63
37.60
55.65
44.87
38.19
33.15
39.65

ไทย
47.21
54.76
49.55
47.96
59.85
46.75
47.87
44.71
61.81
60.16
47.48
45.04
53.77
53.12
31.29 37.56 25.33 24.09 34.44 43.32
31.93 43.68 25.08 24.59 32.48 45.25
32.24 43.84 25.44 26.50 33.16 45.23

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สังคม อังกฤษ คณิต
36.40 19.71 16.91
37.62 24.61 22.53
33.87 21.37 18.79
34.86 21.70 19.32
43.32 32.58 32.99
35.66 21.94 18.83
34.89 19.91 18.52
33.13 19.21 17.83
45.08 30.95 35.03
41.62 25.71 23.32
33.96 20.73 17.99
32.84 19.12 18.24
37.35 23.49 20.68
36.53 20.97 17.83
33.05 20.05 15.39
31.71 19.11 16.73
33.65 18.58 16.77

วิทย
31.08
33.31
30.94
30.70
37.66
29.95
30.90
28.60
39.52
35.79
29.84
31.84
31.72
34.33
31.05
29.30
29.88

𝑋𝑋�

31.51
36.43
32.18
32.51
43.11
32.20
32.43
31.11
45.08
38.46
32.00
30.34
34.62
32.56
29.56
29.99
30.53

ระดับ
คุณภาพ
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
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ตารางที่ 36 (ตอ)
โรงเรียน
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
หมอนทองวิทยา
ไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ
บางปะกง “บวรวิทยายน”
พุทธิรังสีพิบูล
วิทยาราษฎรรังสรรค
ผาณิตวิทยา
วัดเปยมนิโครธาราม
บางคลาพิทยาคม
หนองแหนวิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ราชสาสนวิทยา
สนามชัยเขต
ไผแกววิทยา
หนองไมแกนวิทยา

ไทย
32.99
32.91
42.34
34.41
33.02
34.85
33.27
32.28
33.16
30.82
34.50
33.84
38.24
33.78
34.17
30.88
35.33

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังคม อังกฤษ คณิต
42.82 26.70 26.27
42.87 23.67 25.01
42.24 31.04 46.05
39.38 25.08 24.06
41.78 25.65 24.39
44.67 26.14 27.74
43.81 24.71 24.59
47.60 27.60 28.80
48.67 25.18 28.45
41.89 23.58 24.97
46.22 24.05 30.13
44.66 25.30 27.48
51.23 27.14 32.72
44.24 24.91 28.41
47.11 25.95 29.01
41.38 24.95 26.26
46.91 24.91 29.75

วิทย
35.75
36.02
31.20
32.46
34.19
36.74
33.87
33.60
37.85
32.21
37.62
36.42
43.34
35.58
38.93
33.15
39.91

ไทย
44.60
43.98
40.54
33.00
43.48
48.73
39.07
46.57
48.45
45.78
49.69
47.60
59.29
39.90
45.73
38.74
42.33

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สังคม อังกฤษ คณิต
32.44 17.58 16.23
30.69 17.83 16.55
31.31 18.38 13.65
25.00 17.00 10.00
33.17 18.17 16.90
34.83 19.62 17.41
30.81 16.05 16.43
31.71 17.29 12.50
34.58 20.45 16.36
33.38 23.62 15.95
35.25 17.69 17.97
35.94 19.24 16.73
40.43 26.61 23.41
30.79 17.34 16.21
35.43 21.35 15.63
31.02 17.60 15.28
32.56 19.17 17.92

วิทย
30.53
30.02
28.15
31.00
30.54
30.23
28.67
28.71
32.03
28.48
32.94
30.69
34.50
28.28
29.68
27.90
32.22

𝑋𝑋�

30.59
29.96
32.49
27.14
30.13
32.10
29.13
30.67
32.52
30.07
32.60
31.79
37.69
29.94
32.30
28.72
32.10

ระดับ
คุณภาพ
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

หนา 68

ตารางที่ 36 (ตอ)
โรงเรียน
แปลงยาวพิทยาคม
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
กอนแกวพิทยาคม

ไทย
34.99
35.00
25.71

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังคม อังกฤษ คณิต
45.91 25.07 27.55
45.65 24.18 25.57
39.50 24.00 24.87

วิทย
36.39
36.23
30.33

ไทย
42.01
47.00
35.94

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สังคม อังกฤษ คณิต
32.67 18.19 14.24
34.71 19.89 15.92
31.88 19.00 15.31

ระดับ
คุณภาพ
วิทย
30.17 30.72 พอใช
31.32 31.55 พอใช
29.25 27.58 พอใช
𝑋𝑋�

หนา 69

ตารางที่ 37 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายโรงเรียน
โรงเรียน

คุณภาพ
ผูเรียน

สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
มัธยมดานสําโรง
เทพศิรินทร สมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ
วัดทรงธรรม
ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ
วิสุทธิกษัตรี
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ
ปอมนาคราชสวาทยานนท
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
บางบอวิทยาคม
เปร็งวิสุทธาธิบดี
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางพลีราษฎรบํารุง
พูลเจริญวิทยาคม
ราชวินิตบางแกว
บางแกวประชาสรรค
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ปทุมคงคาสมุทรปราการ
เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดี

ประเด็นยุทธศาสตร
ระบบ
ระบบ
คุณภาพ
การเรียนรู การบริหาร แหลงเรียนรู
จัดการ

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

สรุป

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
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ตารางที่ 37 (ตอ)
โรงเรียน
ดัดดรุณี
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
บางน้ําเปรี้ยววิทยา
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
หมอนทองวิทยา
ไผดาํ พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ
บางปะกง “บวรวิทยายน”
พุทธิรังสีพิบูล
วิทยาราษฎรรังสรรค
ผาณิตวิทยา
วัดเปยมนิโครธาราม
บางคลาพิทยาคม
หนองแหนวิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ราชสาสนวิทยา
สนามชัยเขต
ไผแกววิทยา
หนองไมแกนวิทยา
แปลงยาวพิทยาคม
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
กอนแกวพิทยาคม

คุณภาพ
ผูเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร
ระบบ
ระบบ
คุณภาพ
การเรียนรู การบริหาร แหลงเรียนรู
จัดการ

สรุป

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
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ตารางที่ 38 แสดงระดั บคุณภาพผลการดําเนิ นงานตามประเด็นยุทธศาสตรด านคุ ณภาพผู เรียน ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและ
รายโรงเรียน
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล
เป า หมายที่ 2 ผู เ รี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อยาง
มีประสิทธิผล
เป า หมายที่ 3 ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด มี วิ จ ารณญาณสามารถไตร ต รอง วิ เคราะห
สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ
เปาหมายที่ 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบพัฒ นา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผนจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทาง
สรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
เป า หมายที่ 5 ผู เรี ย นใฝ ดี มี คุ ณ ธรรม และมี ค วามเป น ไทย ภู มิ ใจในถิ่ น ฐาน มี จิ ต
สาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต
และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โรงเรียน
สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
มัธยมดานสําโรง
เทพศิรินทร สมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ
วัดทรงธรรม
ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ
วิสุทธิกษัตรี
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ
ปอมนาคราชสวาทยานนท
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
บางบอวิทยาคม
เปร็งวิสุทธาธิบดี

1
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
ดี
พอใช
พอใช

เปาหมายดานคุณภาพผูเรียน
2
3
4
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดีมาก
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ปรับปรุง
ดี
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดี
ดี
ดี
ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช
ดีมาก
พอใช
พอใช
พอใช
ดีมาก
ปรับปรุง พอใช
พอใช

5
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุป
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
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ตารางที่ 38 (ตอ)
โรงเรียน
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางพลีราษฎรบํารุง
พูลเจริญวิทยาคม
ราชวินิตบางแกว
บางแกวประชาสรรค
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ปทุมคงคาสมุทรปราการ
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ดัดดรุณี
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
บางน้ําเปรี้ยววิทยา
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
หมอนทองวิทยา
ไผดาํ พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ
บางปะกง “บวรวิทยายน”
พุทธิรังสีพิบูล
วิทยาราษฎรรังสรรค
ผาณิตวิทยา
วัดเปยมนิโครธาราม
บางคลาพิทยาคม
หนองแหนวิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ราชสาสนวิทยา
สนามชัยเขต
ไผแกววิทยา

เปาหมายดานคุณภาพผูเรียน
1
2
3
4
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดี
พอใช
ดีมาก
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
ดี
พอใช
ดีมาก
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก ดีมาก
พอใช
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ปรับปรุง
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง
พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช
ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง
พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
ดี
ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช
พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช

5
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดีมาก
ดีมาก

สรุป
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
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ตารางที่ 38 (ตอ)
โรงเรียน
หนองไมแกนวิทยา
แปลงยาวพิทยาคม
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
กอนแกวพิทยาคม

1
พอใช
ดี
ดี
พอใช

เปาหมายดานคุณภาพผูเรียน
2
3
4
ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง
ปรับปรุง พอใช
ดี
ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช
ปรับปรุง พอใช
พอใช

5
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

สรุป
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

ตารางที่ 39 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและ
รายโรงเรียน
เปาหมายที่ 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World –
Class Standard Curriculum and Instruction)
เปาหมายที่ 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภ าษาตางประเทศเพื่ อการสื่อสาร
และการเรียนรู
เป าหมายที่ 8 โรงเรียนจัด การเรียนรูเรื่องภาษาดิจิ ทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึงมีคุณภาพ
เปาหมายที่ 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
เปาหมายที่ 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทาง
วิชาชีพครูยุคใหม
โรงเรียน
สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
มัธยมดานสําโรง
เทพศิรินทร สมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ
วัดทรงธรรม
ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ

6
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี

เปาหมายดานระบบการเรียนรู
7
8
9
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

10
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

สรุป
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
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ตารางที่ 39 (ตอ)
โรงเรียน

6
วิสุทธิกษัตรี
ดี
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ
พอใช
ปอมนาคราชสวาทยานนท
ดี
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม
พอใช
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
ดีมาก
บางบอวิทยาคม
ดี
เปร็งวิสุทธาธิบดี
พอใช
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
ดี
นมร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ดีมาก
บางพลีราษฎรบํารุง
ดีมาก
พูลเจริญวิทยาคม
ดีมาก
ราชวินิตบางแกว
ดี
บางแกวประชาสรรค
พอใช
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดีมาก
ปทุมคงคาสมุทรปราการ
พอใช
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ดีมาก
ดัดดรุณี
ดี
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ดี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
พอใช
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ดีมาก
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
ปรับปรุง
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
ปรับปรุง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
พอใช
บางน้ําเปรี้ยววิทยา
พอใช
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
พอใช
หมอนทองวิทยา
พอใช
ไผดาํ พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ปรับปรุง
การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ
ปรับปรุง
บางปะกง “บวรวิทยายน”
พอใช
พุทธิรังสีพิบูล
ดี
วิทยาราษฎรรังสรรค
ปรับปรุง
ผาณิตวิทยา
ปรับปรุง
วัดเปยมนิโครธาราม
ปรับปรุง

เปาหมายดานระบบการเรียนรู
7
8
9
ดี
ดี
ดีมาก
ไมดําเนินการ ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดี
พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก ปรับปรุง ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช ปรับปรุง
ดี
ดี
ดีมาก
ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง
ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช
ไมดําเนินการ พอใช
พอใช
ไมดําเนินการ ปรับปรุง พอใช
ไมดําเนินการ ปรับปรุง ปรับปรุง
ไมดําเนินการ ดี
ดีมาก
ไมดําเนินการ พอใช ปรับปรุง
ไมดําเนินการ พอใช
พอใช
ดี
ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก
ไมดําเนินการ ดี ไมดําเนินการ
ไมดําเนินการ พอใช ปรับปรุง
ไมดําเนินการ ปรับปรุง พอใช

10
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี

สรุป
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
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ตารางที่ 39 (ตอ)
โรงเรียน
บางคลาพิทยาคม
หนองแหนวิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ราชสาสนวิทยา
สนามชัยเขต
ไผแกววิทยา
หนองไมแกนวิทยา
แปลงยาวพิทยาคม
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
กอนแกวพิทยาคม

6
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ดีมาก
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช
พอใช
พอใช

เปาหมายดานระบบการเรียนรู
7
8
9
ปรับปรุง
ดี
ปรับปรุง
ไมดําเนินการ ดี
พอใช
พอใช ปรับปรุง พอใช
พอใช
ดี
พอใช
ไมดําเนินการ ดี
ปรับปรุง
พอใช ปรับปรุง พอใช
ไมดําเนินการ ปรับปรุง ไมดําเนินการ
พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง
พอใช
พอใช
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
ดี
ไมดําเนินการ ดี
ดีมาก

10
พอใช
ดี
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ดี

สรุป
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช
พอใช
พอใช

ตารางที่ 40 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมาย
และรายโรงเรียน
เปาหมายที่ 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
เปาหมายที่ 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ให
ไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ
เปาหมายที่ 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งใน
ระดับทองถิ่นระดับประเทศ และระหวางประเทศ
โรงเรียน
สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
มัธยมดานสําโรง
เทพศิรินทร สมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ
วัดทรงธรรม
ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ

เปาหมายดานระบบการบริหารจัดการ
11
12
13
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี

สรุป
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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ตารางที่ 40 (ตอ)
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ
วิสุทธิกษัตรี
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ
ปอมนาคราชสวาทยานนท
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
บางบอวิทยาคม
เปร็งวิสุทธาธิบดี
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางพลีราษฎรบํารุง
พูลเจริญวิทยาคม
ราชวินิตบางแกว
บางแกวประชาสรรค
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ปทุมคงคาสมุทรปราการ
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ดัดดรุณี
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
บางน้ําเปรี้ยววิทยา
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
หมอนทองวิทยา
ไผดาํ พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ
บางปะกง “บวรวิทยายน”
พุทธิรังสีพิบูล
วิทยาราษฎรรังสรรค
ผาณิตวิทยา

เปาหมายดานระบบการบริหารจัดการ
11
12
13
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
พอใช
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดีมาก
ปรับปรุง
พอใช
ดีมาก
ปรับปรุง
พอใช
ดีมาก
พอใช
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
ดีมาก
ปรับปรุง
พอใช
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ปรับปรุง
ดี
ดีมาก
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ปรับปรุง

สรุป
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ดี
พอใช
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ตารางที่ 40 (ตอ)
โรงเรียน
วัดเปยมนิโครธาราม
บางคลาพิทยาคม
หนองแหนวิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ราชสาสนวิทยา
สนามชัยเขต
ไผแกววิทยา
หนองไมแกนวิทยา
แปลงยาวพิทยาคม
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
กอนแกวพิทยาคม

เปาหมายดานระบบการบริหารจัดการ
11
12
13
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ปรับปรุง
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ปรับปรุง
พอใช
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
พอใช

สรุป
ปรับปรุง
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ดี

ตารางที่ 41 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและ
รายโรงเรียน
เปาหมายที่ 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการ
เรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
เปาหมายที่ 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาค
สวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียน
สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
มัธยมดานสําโรง
เทพศิรินทร สมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ
วัดทรงธรรม
ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ

เปาหมายดานคุณภาพแหลงเรียนรู
14
15
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี

สรุป
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
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ตารางที่ 41 (ตอ)
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ
วิสุทธิกษัตรี
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ
ปอมนาคราชสวาทยานนท
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
บางบอวิทยาคม
เปร็งวิสุทธาธิบดี
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางพลีราษฎรบํารุง
พูลเจริญวิทยาคม
ราชวินิตบางแกว
บางแกวประชาสรรค
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ปทุมคงคาสมุทรปราการ
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ดัดดรุณี
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
บางน้ําเปรี้ยววิทยา
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
หมอนทองวิทยา
ไผดาํ พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ
บางปะกง “บวรวิทยายน”
พุทธิรังสีพิบูล
วิทยาราษฎรรังสรรค
ผาณิตวิทยา

เปาหมายดานคุณภาพแหลงเรียนรู
14
15
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ดี
ดี
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดี
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ปรับปรุง

สรุป
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ดี
ปรับปรุง
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก
พอใช
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ตารางที่ 41 (ตอ)
โรงเรียน
วัดเปยมนิโครธาราม
บางคลาพิทยาคม
หนองแหนวิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ราชสาสนวิทยา
สนามชัยเขต
ไผแกววิทยา
หนองไมแกนวิทยา
แปลงยาวพิทยาคม
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
กอนแกวพิทยาคม

เปาหมายดานคุณภาพแหลงเรียนรู
14
15
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ดีมาก
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช

สรุป
พอใช
พอใช
ดี
ปรับปรุง
พอใช
พอใช
ปรับปรุง
พอใช
ปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
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ภาคผนวก ข

ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 621/2554
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561)
และ เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 621 / 2554
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561)
.........................................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 - 2561) การนําประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน และการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นั้น
เพื่ อใหการจัดการศึกษามัธยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเป าหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
ยุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน การมัธยมศึกษาสรางคุณภาพคนไทยยุคใหมใหเปนคนดีของสังคมโลก
เปาประสงค ผูเรียนเปนคนไทยยุคใหม มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีความเปน
พลโลก
ประเด็นยุทธศาสตร พลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษา และระบบการเรียนรูใหม สู
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน
1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มี
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการ
อาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระ
การเรียนรูสากล
1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเองรักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
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1.7 ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏ
เปนที่ประจักษ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
2. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี
ประสิทธิผล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
2.1 ผู เรีย นไมต่ํากวารอยละ 75 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรูภาษาไทยอยูในระดับดี
2.2 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
2.3 ผู เรีย นไมต่ํ ากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
2.4 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศที่สองเพิ่มขึ้น ไมต่ํา
กวารอยละ 3 ตอป
2.5 ผู เรีย นไมต่ํ ากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ไดรับการรับรอง
2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
3. ผู เรี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด มี วิ จ ารณญาน สามารถไตร ต รอง วิ เคราะห
สังเคราะห ริเริ่ม สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
3.1 ผู เรียนทุ กคนมีกิจ กรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ ยนเรียนรู ที่
แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แกปญหา
3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู
สากลตามหลั ก สู ต รมาตรฐานสากล (ทฤษฎี ค วามรู , โลกศึ ก ษา , ความเรี ย งขั้ น สู ง , กิ จ กรรม
สรางสรรค ) ในระดับดีขึ้นไป
3.3 ผู เ รี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 75มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล
4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทาง
สรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
4.1 ผู เรีย นทุ ก คนมี ค วามรูค วามสามารถด านทั ศ นภาพ (ภาษาภาพ
สัญลักษณ สัญรูป) เพื่อการตีความ สื่อสาร และสรางสรรค
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4.2 ผู เรีย นทุ กคนมี ความสามารถ แสวงหา สั งเคราะห และประเมิ น
โดยใชขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ
4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ
เผยแพรในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน
ทั้งดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม
5. ผู เรียน ใฝดี มีคุณ ธรรม และมีความเปน ไทย ภูมิใจในถิ่น ฐาน มีจิต
สาธารณะ และจิ ต ใจบริ ก าร มี ค วามเป น พลเมื อ ง ตามวั ฒ นธรรมประชาธิป ไตย มี ทั ก ษะการ
ดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
5.1 ผู เรี ย นทุ ก คนมี ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สํ านึ ก ในความเป น ไทย
รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
5.2 ผู เ รี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 80 มี ค วามตระหนั ก รอบรู สามารถ
วิ เคราะห ส ภาพการณ ท างระบบนิ เ วศธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร เศรษฐกิ จ สั ง คม ภู มิ ป ญ ญา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการ
พัฒนา
5.3 ผู เรีย นทุ กคนพั ฒ นาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการจัดการ
ตนเองการบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ
5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
5.6 ผู เรี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 60 สามารถควบคุ ม จั ด การกั บ ความ
ซับซอนในสถานการณตางๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และ
อุดมการณประชาธิปไตย
5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน
สาธารณะดวยจิตอาสา
5.8 ผู เรีย นไมต่ํ ากวารอยละ 65 มี สว นร วมปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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ดานระบบการเรียนรู
6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (WorldClass Standard Curriculum and Instruction)
7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการเรียนรู
8. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู อยางทั่วถึง มีคุณภาพ
9. โรงเรี ย นจั ด กระบวนการเรี ย นรู อิ ง ถิ่ น ฐาน ให เ ชื่ อ มประสานกั บ
การศึกษา ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
10. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพครูยุคใหม
ดานระบบการบริหารจัดการ
11. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล
ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ
13. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้ง
ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการ
เรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา
15. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาค
สวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน จึงกําหนดให สํานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อง ใช ทิ ศ ทางการพั ฒนาคุ ณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ และการกําหนดเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554
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เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน
1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
รอยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ย
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล
1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการอานและ
เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
1.7 ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนที่ประจักษ ในระดับชาติ
และนานาชาติ เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
2. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ
รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
2.1 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยอยูระดับดี
2.2 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
2.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรู และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ
ที่ไดรับการรับรอง
2.4 ผูเรียน มีความสามารถดานภาตางประเทศที่สองเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศที่สองจาก
สถาบันฯ ที่ไดรับการรับรอง
2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาสัญลักษณและภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy)
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3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่ม
สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
3.1 ผูเ รียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ
แกปญหา
3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู , โลกศึกษา , ความเรียงชั้นสูง , กิจกรรมสรางสรรค) ใน
ระดับดีขึ้นไป
3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล
4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงาน
อาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพื่อการ
ตีความ สื่อสาร สรางสรรค
4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศ
และนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ
4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ทั้งดานวิชาการและ
อาชีพโดยมีการนําเสนอ สื่อสาร เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ
เพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม
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5. ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ
มีความเปนพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิตและมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
5.1 ผูเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม และมี
ความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะหสภาพการณทางระบบ
นิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนา
5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ
5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก ความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการ กับความซับซอนในสถานการณตางๆ
เพื่อประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย
5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา
5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

ดานระบบการเรียนรู
6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class Standard
Curriculum and Instruction)
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทาง
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน
6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New
Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Economy)
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7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู
ตังบงชี้ และคาเปาหมาย
7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
เครื่องมือในการเรียนรู
7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู อยางทั่วถึงมีคุณภาพ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
8.1 ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
8.2 ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูทุกกลุมสาระ
อยางตอเนื่อง
9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถิ่นที่อยูของผูเรียน
9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและ
สภาวการณโลก
10. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยคุ ใหม
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
10.1 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100
10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไมต่ํากวา
รอยละ 80
10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวารอยละ 75
10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป
10.5 ครูเขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 65
10.6 ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูดีเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป
10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและ
ระดับเครือขาย
10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการณสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
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10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเกี่ยวของ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน
10.11 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง

ดานระบบการบริหารจัดการ
11. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
11.1 ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 100
11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน
11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีขึ้นไป
11.7 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัดการศึกษาไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
11.8 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ผานการประเมินรับรองจากองคกร
มาตรฐานสากลไมต่ํากวารอยละ 25
12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาคนเต็มตาม
ศักยภาพ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ไดมาตรฐาน
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการสงเสริม สนับสนุน แนะแนว
ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อยางตอเนื่อง
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13. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่น
ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน
ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูและเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากร ระหวาง
เครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา
13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู อยางมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
14.1 โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทย
บริการ และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อตอการเรียนรู
14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
15. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถานบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขาย
รวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาค
สวน เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ
ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง
15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ ทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
************************************************
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แบบติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง ใหโรงเรียนกรอกขอมูลในชองวางทุกขอใหครบถวนสมบูรณ
1. ชือ่ โรงเรียน...........................................................................................................................
อําเภอ................................................................จังหวัด....................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...................................................................
e-mail……………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท.....................................
2. จํานวนผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน)
จํานวนผูบริหาร
จํานวนครูผูสอน
จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 93

ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดานคุณภาพผูเรียน
คําชี้แจง ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ
และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

1

ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตาม
สาระ-การเรียนรูสากล (หมายถึง รายวิชา IS1, IS2, IS3)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีผลดังนี้
- รายวิชา IS1 จํานวนนักเรียน
- จํานวนที่มีระดับผลการเรียน (1-4)
- รายวิชา IS2 จํานวนนักเรียน
- จํานวนที่มีระดับผลการเรียน (1-4)
- รายวิชา IS3 จํานวนนักเรียน
- จํานวนที่มีผลการประเมินผาน (ผ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีผลดังนี้
- รายวิชา IS1 จํานวนนักเรียน
- จํานวนที่มีระดับผลการเรียน (1-4)
- รายวิชา IS2 จํานวนนักเรียน
- จํานวนที่มีระดับผลการเรียน (1-4)
- รายวิชา IS3 จํานวนนักเรียน
- จํานวนที่มีผลการประเมินผาน (ผ)

2
3

4

ผลการดําเนินงาน
ระดับการปฏิบัติ
ปการศึกษา ปการศึกษา (ประเมินตนเอง)
2556
2557 A1 A2 A3 A4

…..... คน
…..... คน
…..... คน
…..... คน
…..... คน
…..... คน

…....... คน
…....... คน
…....... คน
…....... คน
…....... คน
…....... คน

ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) …........ คน

…........ คน

ผูเรียนที่มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

…........ คน
…........ คน

ผูเรียนที่มีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู

…........ คน

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 94

ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ตอ)
ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
คําชี้แจง ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ
และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System)
ขอ
5

ประเด็นการติดตาม

ผูเรียนที่ไดแสดงความรู ความสามารถ ความถนัดเฉพาะ
ทาง รวมทุกดาน ปรากฏเปนที่ประจักษ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
6 ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความมุงมั่น
ในการศึกษาและการทํางาน
7 ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลีย่ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
8 ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป (เฉพาะรายวิชาพื้นฐานของ
ภาคเรียนที่ 2)
9 ผูเรียนที่ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
 ไมมีการทดสอบ
 มีการจัดการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนผูเขารับการทดสอบ
- จํานวนผูที่ผานการทดสอบ
10 ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศที่สอง ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรูโดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนผูลงทะเบียนเรียน
- จํานวนผูที่มีระดับผลการเรียนเฉลีย่
ภาษาตางประเทศที่สอง ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

ผลการดําเนินงาน
ระดับการปฏิบัติ
ปการศึกษา ปการศึกษา (ประเมินตนเอง)
2556
2557 A1 A2 A3 A4
…........ คน
…........ คน

…........ คน
…........ คน
…........ คน
…........ คน

…........ คน

…........ คน

…........ คน
…........ คน

…........ คน

…........ คน

…........ คน

…........ คน
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ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ตอ)
ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
คําชี้แจง ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ
และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

11 ผูเรียนที่มีความรูและทักษะภาษาตางประเทศที่สอง
จากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
 ไมมีการทดสอบ
 มีการจัดการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนผูเขารับการทดสอบ
- จํานวนผูที่ผานการทดสอบ
12 ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาสัญลักษณ และภาษาดิจิทัล (Digital
Literacy) ถาโรงเรียนไมมีการประเมินก็ไมตองตอบ
13 ผูเรียนที่มีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูที่
แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แกปญหา
14 ผูเรีย นที่ มีผลการประเมิน ในสาระการเรีย นรูสากลตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป
(รายวิชา IS1, IS2 และ IS3)
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนผูลงทะเบียนเรียน
- จํานวนผูที่มีระดับผลการเรียน ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ผูเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห
15 มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิด
ในระดับสูงมีเหตุผล
16 ผูเรียนที่มีความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ
สัญลักษณ สัญรูป) เพื่อการตีความสื่อสารและสรางสรรค

ผลการดําเนินงาน
ระดับการปฏิบัติ
ปการศึกษา ปการศึกษา (ประเมินตนเอง)
2556
2557 A1 A2 A3 A4

…........ คน
…........ คน
…........ คน
…........ คน

…........ คน
…........ คน
…........ คน
…........ คน
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ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ตอ)
ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
คําชี้แจง ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ
และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

17 ผูเรียนที่มีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะหและ
ประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศ และนําเทคโนโลยีมาใช
ดําเนินการ
18 ผูเรียนที่มีผลงานการประดิษฐสรางสรรคและออกแบบ
นําเสนอ เผยแพร
- ในเวทีระดับชาติ
- ในเวทีระดับนานาชาติ
19 ผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูออกแบบ สรางสรรคงานทั้งดานวิชาการและอาชีพ
โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพรและแลกเปลีย่ นผลงาน
- ในเวทีระดับชาติ
- ในเวทีระดับนานาชาติ
20 ผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางและประเมินทางเลือก
ในการวางแผนตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสังคม
21 ผูเรียนที่มีคุณลักษณะ มีศลี ธรรม จริยธรรม จิตสํานึกใน
ความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคมและมีความเปน
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
22 ผูเรียนที่มีความตระหนัก รอบรูส ามารถวิเคราะหสภาพ
ระบบทางนิเวศน ธรรมชาติประวัติศาสตร เศรษฐกิจ
สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา
วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อ
การพัฒนา

ผลการดําเนินงาน
ระดับการปฏิบัติ
ปการศึกษา ปการศึกษา (ประเมินตนเอง)
2556
2557 A1 A2 A3 A4
…........ คน
…........ คน
…........ คน

…........ คน
…........ คน

…........ คน
…........ คน

…........ คน
…........ คน
…........ คน
…........ คน

…....... คน
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ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ตอ)
ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
คําชี้แจง ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ
และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

23

ผูเรียนที่มีการพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการ
จัดการตนเอง การบริโภคการเรียนรู ทักษะทางสังคม
และการจัดการสรางงานอาชีพ
ผูเรียนที่มีความตระหนักรูในภาวการณของโลกความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
ผูเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
ผูเรียนที่มีความสามารถควบคุม จัดการ กับความซับซอน
ในสถานการณตางๆ เพื่อสาธารณะประโยชน การปกปอง
คุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย
ผูเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพือ่ ประโยชนสาธารณะ
ดวยจิตอาสา
ผูเรียนที่มีสวนรวมในการปฏิบัติกจิ กรรมในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

24
25
26
27
28

ผลการดําเนินงาน
ระดับการปฏิบัติ
ปการศึกษา ปการศึกษา (ประเมินตนเอง)
2556
2557 A1 A2 A3 A4
…....... คน
…....... คน
…....... คน
…....... คน
…....... คน
…....... คน
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ดานระบบการเรียนรู
คําชี้แจง กรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามการจัดการศึกษา จํานวน 18 ขอ และประเมินระดับ
การปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

29

ครูที่สามารถใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการ
สื่อสารได
ครูที่สามารถใชภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
สื่อสาร อยางนอย 1 ภาษา
ครูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรู
ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน/โครงงาน/สื่อ/นวัตกรรม/
เอกสารทางวิชาการ/บทความ และมีการเผยแพร

30
31
32

ผลการดําเนินงาน
ระดับการปฏิบัติ
ปการศึกษา ปการศึกษา (ประเมินตนเอง)
2556
2557 A1 A2 A3 A4
…........ คน

…...... คน
…...... คน

…........ คน

…...... คน

…........ คน

…...... คน

33

ครูที่มีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติ

…........ คน

…...... คน

34

ครูที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติ

…........ คน

…...... คน

35

ครูที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคณ
ุ เปนครูดี …........ คน

…...... คน

36
37
38
39
40

ครูที่มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอยางมือ
อาชีพ เปนเชิงประจักษ และไดรับการเชิดชูเกียรติอยาง
เหมาะสม
ครูที่มีขวัญกําลังใจ ไดรับกําลังใจในการพัฒนาผูเรียนเต็ม
ศักยภาพ
ครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ รื่องการจัดการเรียนการสอน
- ระดับโรงเรียน
- ระดับเครือขาย
ครูที่ไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ครูที่นําเสนอการสอนตอผูเกี่ยวของ อยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

…...... คน
…...... คน
…...... คน
…...... คน
…...... คน
…...... คน

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 99

ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง กรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามการจัดการศึกษา จํานวน 18 ขอ
และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

41
42

ครูที่มีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน
ครูที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง (Continuous Professional
Development)
ครูที่มีทักษะในการเขาถึงและดูแลชวยเหลือนักเรียน
ครูที่ไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง
ครูที่มีการปฏิบัตติ ามมาตรฐานความรูและมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน
ครูที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

43
44
45
46

ผลการดําเนินงาน
ระดับการปฏิบัติ
ปการศึกษา ปการศึกษา (ประเมินตนเอง)
2556
2557 A1 A2 A3 A4
…...... คน
…...... คน
…...... คน
…...... คน
…...... คน
…...... คน

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 100

ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตามมีจํานวน 6 ขอ ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการเทานั้น และประเมิน
ระดับการปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน

47

โรงเรี ย นจั ด ให มี ส าระเพิ่ ม เติ ม หรื อ กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม ความเป น เลิ ศ เฉพาะทาง
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ และความตองการของผูเรียนไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ อยางไร
 ไมมีการจัด
 จัดไดหลากหลายที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 1 – 2 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดไดหลากหลายที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 3 – 4 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดไดหลากหลายที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 5 – 6 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดไดหลากหลายที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 7 – 8 กลุมสาระการเรียนรู
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร (ICT) ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโดยใช ภ าษาอั ง กฤษเป น สื่ อ และ
เครื่องมือในการเรียนรูในลักษณะใด
 ไมมีการจัด
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูเพียงหนึ่งกลุมวิชา
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูสองกลุมวิชา
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูสามกลุมวิชา
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูทั้งสามกลุมวิชา
และมีมากกวา 1 รายวิชา ในแตละกลุมวิชา
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สองในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ในลักษณะใด
 ไมมีการจัด
 จัดเปนกิจกรรมกลุมสนใจ/ชุมนุม/ชมรม
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม บางหองเรียน และบางชั้นป
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม ทุกหองเรียน แตบางชั้นป/ทุกชั้นป แตบางหองเรียน
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม ทุกหองเรียนและทุกชั้นป

48

49

ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 101

ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตาม มีจํานวน 6 ขอ ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการเทานั้น และประเมิน
ระดับการปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน

50

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถิ่นที่อยูของผูเรียน
ในลักษณะใด
 ไมมีการจัด
 จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถิ่นฐานที่อยู 1-2 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถิ่นฐานที่อยู 3-4 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถิ่นฐานที่อยู 5-6 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถิ่นฐานที่อยู 7-8 กลุมสาระการเรียนรู
หมายเหตุ : อิงถิ่นฐานที่อยู หมายถึง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
ความเชื่อ ภูมิปญญาในถิ่นฐานที่อยู
โรงเรียนจัดการเรียนรูใหผเู รียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษา โดยเชื่อมโยงกับถิ่นฐาน
สังคมไทยและสภาวการณโลก ในลักษณะใด
 ไมมีการจัด
 จัดการเรียนรูอิงถิ่นฐานเชื่อมโยงอาเซียนศึกษา และสภาวการณโลก
1-2 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดการเรียนรูอิงถิ่นฐานเชื่อมโยงอาเซียนศึกษา และสภาวการณโลก
3-4 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดการเรียนรูอิงถิ่นฐานเชื่อมโยงอาเซียนศึกษา และสภาวการณโลก
5-6 กลุมสาระการเรียนรู
 จัดการเรียนรูอิงถิ่นฐานเชื่อมโยงอาเซียนศึกษา และสภาวการณโลก
7-8 กลุมสาระการเรียนรู
โรงเรี ย นจั ด ให มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ในสาระการเรี ย นรู ส ากลในโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลอยางไร
 ไมมีการจัด
 จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1
 จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 และ IS2
 จัดการเรียนรูรายวิชา IS1, IS2 และบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน IS3
 จัดการเรียนรูรายวิชา IS1, IS2 บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน IS3 และจัดใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผลงานจากการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูสากล

51

52

ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 102

ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตาม มีจํานวน 4 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน
ระดับการปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน

53

โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลอยางไร
 มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
 มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
 มีการประเมิน ปรับปรุง พัฒนา การใชหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล ที่จัดทําขึ้น
 มีการรายงานผลการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New
Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Economy) ในลักษณะใด
 จัดกิจกรรมในบริการหลัก 5 บริการของงานแนะแนว
 จัดการเรียนรูในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสูตร
 บูรณาการการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
 เปดโอกาสใหองคกรและ/หรือหนวยงานอื่นใหการแนะแนวในโรงเรียน
โรงเรียนจัดการเรียนรูโดยใชภ าษาดิจิทัล หรือการเรียนรูดิจิทั ล (Digital Literacy)
เพื่อการเรียนรูในลักษณะใด
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ
การเรียนรู
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ
โรงเรียนจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ
การเรียนรูในลักษณะใด
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ
การเรียนรู
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ

54
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ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 103

ดานระบบการบริหารจัดการ
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตามมีจํานวน 12 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน
ระดับการปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

57

ผูบริหารที่สามารถใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได
 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษได
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษได
 ผูบริหารฟงและพูดภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา
 ผูบริหารอานและเขียนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา
ผูบริหารที่สามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการได
 มีการวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารจัดการ
 มีการนิเทศ ติดตาม ใหการสนับสนุน การใชเทคโนโลยี
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการบริหารจัดการที่เปนแบบอยาง
และสามารถขยายผลได
ผูบริหารเขารวมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ
 เขารวมอบรมในการจัดการศึกษานานาชาติ
 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ
 นําสิ่งที่เรียนรูมาเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 นําสิ่งที่เรียนรูมาใชในการบริหารจัดการที่เปนแบบอยางและสามารถขยายผลได
โรงเรียนมีระบบการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพร ในลักษณะใด
 มีระบบการจัดการความรู
 มีการสรางนวัตกรรมจากองคความรู
 เผยแพรนวัตกรรมภายในประเทศ
 เผยแพรนวัตกรรมในตางประเทศ
โรงเรียนนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน ในดานใดบาง
 ดานบริหารงานวิชาการ
 ดานบริหารงานทั่วไป
 ดานบริหารงานบุคคล
 ดานบริหารงานงบประมาณ
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ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4
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ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตามมีจํานวน 12 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน
ระดับการปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน
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โรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกรอบสาม
 ยังไมไดรับการประเมิน หรือรับการประเมินแลวแตยังไมทราบผล
 รับการประเมินแลวและทราบผลการประเมินแลว
 มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษาตั้งแต
80 คะแนนขึ้นไป
 มีตัวบงชี้อยางนอย 10 ตัวบงชี้ มีระดับคุณภาพแตละตัวบงชี้ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
 ไมมีตัวบงชี้ใดอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน
โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนลักษณะใด
 มีการจัดโครงสรางการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
 มีการแบงผูเรียนใหครูดูแลในอัตราสวน ครู:ผูเรียน ไมเกิน 1:25
 มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาในการดูแลผูเรียน
 มีการเสริมสรางทักษะความเขมแข็งและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล อยางไร
 ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนตามกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5 องคประกอบ
 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามผลการคัดกรอง
 มีกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไข ที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละคน
อยางทั่วถึง
 มีรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในทุกองคประกอบอยางเปนระบบ
โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอยางตอเนื่องอยางไร
 มีขอมูลผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลเปนรายภาคเรียนหรือรายป
 มีการสงตอขอมูลแกครูผูสอนและครูที่ปรึกษาในระดับชั้นถัดไป
 มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนที่หลากหลายตามพหุปญญา
 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
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ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4
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ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตาม มีจํานวน 12 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน
ระดับการปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน
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หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ที่โรงเรียนเปนภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดการ ศึกษา (มีบันทึกขอตกลงรวมกัน) ในระดับการศึกษาเดียวกัน
(ระดับมัธยมศึกษา)
 ระดับทองถิ่น (ในจังหวัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่เดียวกัน)
 ระดับภูมิภาค (ในภาคเดียวกัน)
 ระดับประเทศ (ในประเทศไทยที่ไมอยูในจังหวัด เขตพื้นที่ หรือภาค เดียวกัน)
 ระหวางประเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่ นประสบการณ โดยไปรวมงาน
ในโรงเรียนรวมพัฒนา
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่ นประสบการณโดยใหโรงเรียนรวมพัฒนา
มารวมงาน
 มีการไปใชทรัพยากรของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา
 มีการใหโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนามาใชทรัพยากรภายในโรงเรียน
โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนและครูไดแลกเปลี่ยนรูกับสถานศึกษาอื่น
 นักเรียนไมตํ่ากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายในประเทศ
 นักเรียนไมตํ่ากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกับสถานศึกษาอืน่ ภายในประเทศ
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ
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ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
คําชี้แจง ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตาม มีจํานวน 11 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน
ระดับการปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน
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หองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของหองสมุด ที่เอื้อตอการเรียนรูและสะดวก
ตอการใชงาน
 มีหนังสือ/สื่อ และกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการ
และความสนใจของผูใชบริการ
 มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่ทันสมัยรวดเร็ว
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยระบบออนไลน
 มีการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มุงมั่นงานบริการ
มีระบบการทํางานและอุปกรณที่นํามาใชในหองสมุดที่เหมาะสม
หองปฏิบัติการของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีจํานวนหองปฏิบัติการ ครบตามเกณฑการจัดหองพิเศษ
 มีครุภัณฑและอุปกรณประจําหองตามเกณฑขั้นต่ําของหองปฏิบัติการ
 มีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑขั้นต่ําของหองปฏิบัติการ
 มีการจัดการที่มีคุณภาพสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมลั ติมิเดียของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีครุภณ
ั ฑและอุปกรณเทคโนโลยีชวยสอนตามเกณฑของหองเรียน
อิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดีย
 มีระบบบันทึกและถายทอดสัญญาณ ภาพและเสียง ที่เชื่อมโยงเขาไปในรูปแบบ
นําเสนอผานระบบเครือขายเน็ตเวิรคอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
 มีการใชระบบฮารดแวรเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
 มีผลงานการพัฒนาซอฟตแวรของครู/นักเรียน ทีส่ นับสนุนกระบวนการเรียนรู
แหลงเรียนรูอื่น (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีสารสนเทศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรู
 มีสื่อ/อุปกรณในแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการคนควา และสงเสริมการเรียนรู
 มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความสนใจ
ของผูใชบริการ
 มีการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูและนักเรียน
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ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตาม มีจํานวน 11 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน
ระดับการปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน
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การใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการในโรงเรียน
 มีแผนการใชหองสมุดเพื่อเปนแหลงการเรียนรูได
 มีการใชหองสมุดเปนประจําทุกวัน
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกการใชหองสมุด
การใชหองปฏิบัติการในโรงเรียน
 มีแผนการใชหองปฏิบัติการเพื่อเปนแหลงการเรียนรูได
 มีการใชหองปฏิบัติการเปนประจําทุกวัน
 มีการใชหองปฏิบัติการอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกการใชหองปฏิบัติการ
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดียของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีแผนการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดีย
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดียเปนประจําทุกวัน
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดียอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดีย
แหลงเรียนรูอื่น (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีแผนการใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในโรงเรียน
 มีการใชแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปนประจําทุกวัน
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน
โรงเรียนมีการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกร
ตางๆ ทุกภาค สวนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะใด
 มีการศึกษาและจัดการความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน
 มีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน เปนรายกลุมสาระการเรียนรู
 มีการจัดทําเปนฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน ที่ครอบคลุมสถาบันและ
องคกรตางๆ
 มีแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ
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ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติดตาม มีจํานวน 11 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับ
การปฏิบัติ A1-A4
ขอ

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน

78

โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรู ธรรมชาติ
ภูมิศาสตร ประชากรเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครองในลักษณะใด
 มีการประสานชุมชนเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ
 มีกิจกรรม/โครงการที่ใหนักเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
 มีบันทึกขอมูลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ
 มีสรุปผลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูประจําป
เครือขายสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
 มีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ
 มีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ตางประเทศ
 มีเครือขายองคกร/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ในประเทศ
 มีเครือขายองคกร/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ตางประเทศ
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ระดับการปฏิบัติ
(ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4

ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนตามประกาศ สพฐ. ที่ 621/2554 เรื่อง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพื้นที่
(..........................................................)
หมายเหตุ - ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล
หมายถึง ผูที่โรงเรียนมอบหมายใหตอบแบบติดตาม
- ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ
- ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพื้นที่ หมายถึง ศึกษานิเทศก หรือ รอง ผอ.สพม.
**************************************************
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เกณฑการประเมินผล
การติดตามผลการดําเนินงานตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานคุณภาพผูเรียน จํานวน 28 ขอ
ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
1 แบบติดตาม : ผูเรียนทีผ่ านเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตามสาระการเรียนรูส ากล
(รายวิชา IS1, IS2, IS3)
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 1.3
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระการเรียนรูส ากล
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
2

แบบติดตาม : ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 1.4
รายละเอียด : ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร (ICT) เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละที่เพิ่มขึ้น
ระดับคุณภาพ
3.00 ขึ้นไป
4
2.25 – 2.99
3
1.50 – 2.24
2
ต่ํากวา 1.50
1

3

แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีทักษะในการแสวงหาความรูไ ดดวยตนเอง รักการอานและเรียนรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 1.5
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการอาน
และเรียนรูพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
90.00 ขึ้นไป
4
67.50 – 89.99
3
45.00 – 67.49
2
ต่ํากวา 45.00
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
4 แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 1.6
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนมีทกั ษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
5

แบบติดตาม : ผูเรียนทีไ่ ดแสดงความรู ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง รวมทุกดาน
ปรากฏเปนที่ประจักษ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 1.7
รายละเอียด : ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนที่ประจักษใน
ระดับชาติ และนานาชาติ เพิ่มขึ้นไมตํากวารอยละ 5 ตอป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละที่เพิ่มขึ้น
ระดับคุณภาพ
5.00 ขึ้นไป
4
3.75 – 4.99
3
2.25 – 3.74
2
ต่ํากวา 2.25
1

6

แบบติดตาม : ผูเรียนที่มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : (เพิ่มเติม)
รายละเอียด : --เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละของงบประมาณรายหัว
70.00 ขึ้นไป
60.00 – 69.99
50.00 – 59.99
ต่ํากวา 50

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
7 แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีระดับผลการเรียนเฉลีย่ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 2.1
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยอยูในระดับดี
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
75.00 ขึ้นไป
4
56.25 – 74.99
3
37.50 – 56.24
2
ต่ํากวา 37.50
1
8

แบบติดตาม : ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
(วิชาพื้นฐานของภาคเรียนที่ 2)
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 2.2
รายละเอียด : ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละที่เพิ่มขึ้น
ระดับคุณภาพ
3.00 ขึ้นไป
4
2.25 – 2.99
3
1.50 – 2.24
2
ต่ํากวา 1.50
1

9

แบบติดตาม : ผูเรียนที่ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 2.3
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูแ ละทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันฯ ที่ไดรับรอง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
60.00 ขึ้นไป
4
45.00 – 59.99
3
30.00 – 44.99
2
ต่ํากวา 30.00
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
10 แบบติดตาม : ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่สอง
ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 2.4
รายละเอียด : ผูเรียน มีความสามารถดานภาษาตางประเทศทีส่ องเพิ่มขึ้น ไมตา่ํ กวารอยละ 3 ตอป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละที่เพิ่มขึ้น
ระดับคุณภาพ
3.00 ขึ้นไป
4
2.25 – 2.99
3
1.50 – 2.24
2
ต่ํากวา 1.50
1
11

แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีความรูและทักษะภาษาตางประเทศที่สอง จากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 2.5
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูแ ละทักษะภาษาตางประเทศที่สอง
จากสถาบันฯทีไ่ ดรบั การรับรอง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
60.00 ขึ้นไป
4
45.00 – 59.99
3
30.00 – 44.99
2
ต่ํากวา 30.00
1

12

แบบติดตาม : ผูเรียนทีผ่ านเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy)
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 2.6
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและ
ภาษาดิจิทลั (Digital Literacy)
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
13 แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูที่แสดงถึงการคิด
ตัดสินใจ แกปญหา
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 3.1
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่แสดงถึงการคิด
ตัดสินใจ แกปญหา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
14

แบบติดตาม : ผูเรียนที่มผี ลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
ในระดับดีขึ้นไป (รายวิชา IS1, IS2 และ IS3)
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 3.2
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูส ากลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
70.00 ขึ้นไป
4
52.50 – 69.99
3
35.00 – 52.49
2
ต่ํากวา 35.00
1

15

แบบติดตาม : ผูเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูงมีเหตุผล
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 3.3
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
75.00 ขึ้นไป
4
56.25 – 74.99
3
37.50 – 56.24
2
ต่ํากวา 37.50
1

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 115

ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
16 แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพื่อการตีความ
สื่อสารและสรางสรรค
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 4.1
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป)
เพื่อการตีความ สื่อสาร สรางสรรค
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
17

แบบติดตาม : ผูเรียนที่มีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะหและประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศ
และนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 4.2
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศ
และนําเทคโนโลยี มาใชดําเนินการ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1

18

แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีผลงานการประดิษฐสรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ เผยแพร
- ในเวทีระดับชาติ
- ในเวทีระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 4.3
รายละเอียด : ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพิ่มขึน้ ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละที่เพิ่มขึ้น
ระดับคุณภาพ
5.00 ขึ้นไป
4
3.75 – 4.99
3
2.50 – 3.74
2
ต่ํากวา 2.50
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
19 แบบติดตาม : ผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูออกแบบ สรางสรรคงานทั้ง
ดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงาน
- ในเวทีระดับชาติ
- ในเวทีระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 4.4
รายละเอียด : ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ทั้งดานวิชาการและ
อาชีพ โดยมีการ นําเสนอ สื่อสารเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
5.00 ขึ้นไป
4
3.75 – 4.99
3
2.50 – 3.74
2
ต่ํากวา 2.50
1
20

แบบติดตาม : ผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผนตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 4.5
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผน
ตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
80.00 ขึ้นไป
4
60.00 – 79.99
3
40.00 – 59.99
2
ต่ํากวา 40.00
1

21

แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีคุณลักษณะ มีศลี ธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอ
สังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 5.1
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนมีศลี ธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม และมี
ความเปนพลเมือง ในวิถีประชาธิปไตย
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 117

ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
22 แบบติดตาม : ผูเรียนที่มีความตระหนัก รอบรูส ามารถวิเคราะหสภาพระบบทางนิเวศน ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา
วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 5.2
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะหสภาพการณทาง
ระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการ
พัฒนา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
80.00 ขึ้นไป
4
60.00 – 79.99
3
40.00 – 59.99
2
ต่ํากวา 40.00
1
23

แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีการพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 5.3
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดาน การจัดการตนเอง การบริโภค
การเรียนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1

24

แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีความตระหนักรูในภาวการณของโลกความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 5.4
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก ความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
75.00 ขึ้นไป
4
56.25 – 74.99
3
37.50 – 56.24
2
ต่ํากวา 37.50
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
25 แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 5.5
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
80.00 ขึ้นไป
4
60.00 – 79.99
3
40.00 – 59.99
2
ต่ํากวา 40.00
1
26

แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีความสามารถควบคุม จัดการ กับความซับซอนในสถานการณตางๆ เพื่อ
สาธารณะประโยชน การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 5.6
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการ กับความซับซอนในสถานการณ
ตางๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
60.00 ขึ้นไป
4
45.00 – 59.99
3
30.00 – 44.99
2
ต่ํากวา 30.00
1

27

แบบติดตาม : ผูเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 5.7
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
90.00 ขึ้นไป
4
67.50 – 89.99
3
45.00 – 67.49
2
ต่ํากวา 45.00
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
28 แบบติดตาม : ผูเรียนทีม่ ีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 5.8
รายละเอียด : ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบตั ิกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
65.00 ขึ้นไป
4
48.75 – 64.99
3
32.50 – 48.74
2
ต่ํากวา 32.50
1

กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานระบบการเรียนรู จํานวน 18 ขอ
ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
29 แบบติดตาม : ครูที่สามารถใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.1
รายละเอียด : ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพิ่มขั้นเปนรอยละ 100
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
30

แบบติดตาม : ครูที่สามารถใชภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อยางนอย 1 ภาษา
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : เพิ่มเติม
รายละเอียด : เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
60.00 ขึ้นไป
4
45.00 – 59.99
3
30.00 – 44.99
2
ต่ํากวา 30.00
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
31 แบบติดตาม : ครูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.2
รายละเอียด : ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไมตา่ํ กวา
รอยละ 80
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
80.00 ขึ้นไป
4
60.00 – 79.99
3
40.00 – 59.99
2
ต่ํากวา 40.00
1
32

แบบติดตาม : ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน/โครงงาน/สื่อ/นวัตกรรม/เอกสารทางวิชาการ/บทความ
และมีการเผยแพร
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.3
รายละเอียด : ครูมผี ลงานวิจยั ในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา รอยละ 75
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
75.00 ขึ้นไป
4
56.25 – 74.99
3
37.50 – 56.24
2
ต่ํากวา 37.50
1

33

แบบติดตาม : ครูที่มีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.4
รายละเอียด : ครูมผี ลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละที่เพิ่มขึ้น
ระดับคุณภาพ
15.00 ขึ้นไป
4
11.25 – 14.99
3
7.50 – 11.24
2
ต่ํากวา 7.50
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
34 แบบติดตาม : ครูที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.5
รายละเอียด : ครูเขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 65
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
65.00 ขึ้นไป
4
48.75 – 64.99
3
32.50 – 48.74
2
ต่ํากวา 32.50
1
35

แบบติดตาม : ครูที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูดี
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.6
รายละเอียด : ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูดีเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละที่เพิ่มขึ้น
ระดับคุณภาพ
15.00 ขึ้นไป
4
11.25 – 14.99
3
7.50 – 11.24
2
ต่ํากวา 7.50
1

36

แบบติดตาม : ครูที่มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอยางมืออาชีพ เปนเชิงประจักษ และ
ไดรับการเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : เพิ่มเติม
รายละเอียด : เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
65.00 ขึ้นไป
4
48.75 – 64.99
3
32.50 – 48.74
2
ต่ํากวา 32.50
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
37 แบบติดตาม : ครูที่มีขวัญกําลังใจ ไดรับกําลังใจในการพัฒนาผูเ รียนเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : เพิ่มเติม
รายละเอียด : เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
65.00 ขึ้นไป
4
48.75 – 64.99
3
32.50 – 48.74
2
ต่ํากวา 32.50
1
38

แบบติดตาม : ครูที่มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอน
- ระดับโรงเรียน
- ระดับเครือขาย
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.7
รายละเอียด : ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและ
ระดับเครือขาย
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1

39

แบบติดตาม : ครูที่ไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.8
รายละเอียด : ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
40 แบบติดตาม : ครูที่นําเสนอการสอนตอผูเกี่ยวของ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.9
รายละเอียด : ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเกี่ยวของ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
41

42

แบบติดตาม : ครูที่มีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.10
รายละเอียด : ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
100.00
75.00 – 99.99
50.00 – 74.99
ต่ํากวา 50.00

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

แบบติดตาม : ครูที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(Continuous Professional Development)
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : เพิ่มเติม
รายละเอียด : เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
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ขอที่
ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
43 แบบติดตาม : ครูที่มีทักษะในการเขาถึงและดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : เพิ่มเติม
รายละเอียด : เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1
44

แบบติดตาม : ครูที่ไดรับการพัฒนาไมตา่ํ กวาปละ 40 ชั่วโมง
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 10.11
รายละเอียด : ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
100.00
75.00 – 99.99
50.00 – 74.99
ต่ํากวา 50.00

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

45

แบบติดตาม : ครูที่มีการปฏิบัตติ ามมาตรฐานความรูและมาตรฐานการปฏิบัตติ น
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : เพิ่มเติม
รายละเอียด : เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
100.00
4
75.00 – 99.99
3
50.00 – 74.99
2
ต่ํากวา 50.00
1

46

แบบติดตาม : ครูที่มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : เพิ่มเติม
รายละเอียด : เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
100.00
75.00 – 99.99
50.00 – 74.99
ต่ํากวา 50.00

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานระบบการเรียนรู จํานวน 6 ขอ
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ซึ่งเลือกไดเพียง 1 รายการเทานั้น
ขอที่
ประเด็นการติดตาม
47 แบบติดตาม : โรงเรียนจัดใหมีสาระเพิ่มเติมหรือกิจกรรมทีส่ งเสริมความเปนเลิศเฉพาะทาง
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ และความตองการของผูเรียนอยางไร
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 6.3
รายละเอียด : โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะ
ทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับ
การดําเนินงาน
คุณภาพ
จัดไดหลากหลายทีส่ อดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 7 – 8 กลุมสาระการเรียนรู
4
จัดไดหลากหลายทีส่ อดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 5 – 6 กลุมสาระการเรียนรู
3
จัดไดหลากหลายทีส่ อดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 3 – 4 กลุมสาระการเรียนรู
2
จัดไดหลากหลายทีส่ อดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 1 – 2 กลุมสาระการเรียนรู
1
ไมมีการจัด
0
48

แบบติดตาม : โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
เครื่องมือในการเรียนรูในลักษณะใด
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 7.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
และเครื่องมือในการเรียนรู
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับ
การดําเนินงาน
คุณภาพ
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูทั้งสามกลุมวิชาและมีมากกวา 1
4
รายวิชาในแตละกลุมวิชา
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูสามกลุม วิชา
3
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูสองกลุม วิชา
2
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูเพียงหนึ่งกลุม วิชา
1
ไมมีการจัด
0
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ขอที่
49

ประเด็นการติดตาม
แบบติดตาม : โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ลักษณะใด
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 7.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สอง ในระดับมัธยมตอนปลาย
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับ
การดําเนินงาน
คุณภาพ
จัดทุกหองเรียนและทุกชั้นป
4
จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมทุกหองเรียน แตบางชั้นป / ทุกชั้นป แตบางหองเรียน
3
จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมบางหองเรียน และบางชั้นป
2
จัดเปนกิจกรรมกลุมสนใจ/ชุมนุม/ชมรม
1
ไมมีการจัด
0

50

แบบติดตาม : โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถิ่นที่อยูของผูเรียนใน
ลักษณะใด
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 9.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถิ่นที่อยูของผูเรียน
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับ
การดําเนินงาน
คุณภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถิ่นฐานที่อยู 7 – 8 กลุมสาระการเรียนรู
4
จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถิ่นฐานที่อยู 5 – 6 กลุมสาระการเรียนรู
3
จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถิ่นฐานที่อยู 3 – 4 กลุมสาระการเรียนรู
2
จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถิ่นฐานที่อยู 1 – 2 กลุมสาระการเรียนรู
1
ไมมีการจัด
0

51

แบบติดตาม : โรงเรียนจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษา โดยเชื่อมโยงกับถิ่นฐาน
สังคมไทยและสภาวการณโลก ในลักษณะใด
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 9.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชือ่ มโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและ
สภาวการณโลก
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับ
การดําเนินงาน
คุณภาพ
จัดการเรียนรูอิงถิ่นฐานเชื่อมโดยอาเซียนศึกษาและสภาวการณโลก 7 – 8 กลุมสาระฯ
4
จัดการเรียนรูอิงถิ่นฐานเชื่อมโดยอาเซียนศึกษาและสภาวการณโลก 5 – 6 กลุมสาระฯ
3
จัดการเรียนรูอิงถิ่นฐานเชื่อมโดยอาเซียนศึกษาและสภาวการณโลก 3 – 4 กลุมสาระฯ
2
จัดการเรียนรูอิงถิ่นฐานเชื่อมโดยอาเซียนศึกษาและสภาวการณโลก 1 – 2 กลุมสาระฯ
1
ไมมีการจัด
0
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ขอที่
52

ประเด็นการติดตาม
แบบติดตาม : โรงเรียนจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูส ากลในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลอยางไร
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 6.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูส ากลในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับ
การดําเนินงาน
คุณภาพ
จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 , IS2 บูราการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน IS3 และจัดให
4
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู นําเสนอผลงานจากการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูส ากล
จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 , IS2 และบูราการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน IS3
3
จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 และ IS2
2
จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1
1
ไมมีการจัด
0

กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานระบบการเรียนรู จํานวน 4 ขอ
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ซึ่งสามารถเลือกได มากกวา 1 รายการ
ขอที่
ประเด็นการติดตาม
53 แบบติดตาม : โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลอยางไร
 มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
 มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
 มีการประเมิน ปรับปรุง พัฒนา การใชหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล ที่
จัดทําขึ้น
 มีการรายงานผลการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 6.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
54 แบบติดตาม : โรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New
Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Economy) ในลักษณะใด
 จัดกิจกรรมในบริการหลัก 5 บริการของงานแนะแนว
 จัดการเรียนรูในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสูตร
 บูรณาการการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
 เปดโอกาสใหองคกรและ/หรือหนวยงานอื่นใหการแนะแนวในโรงเรียน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 6.4
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม
(New Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) และ
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
55

แบบติดตาม : โรงเรียนจัดการเรียนรูโดยใชภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรูดิจิทัล (Digital Literacy)
เพื่อการเรียนรูในลักษณะใด
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรู
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 8.1
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
56 แบบติดตาม : โรงเรียนจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการ
เรียนรูในลักษณะใด
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรู
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 8.2
รายละเอียด : ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูกลุมสาระ
อยางตอเนื่อง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0

กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานระบบการบริหารจัดการ จํานวน 12 ขอ

คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ซึ่งสามารถเลือกไดมากกวา 1 รายการ
ขอที่
ประเด็นการติดตาม
57 แบบติดตาม : ผูบริหารทีส่ ามารถใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได
 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษได
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษได
 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 11.1
รายละเอียด : ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสือ่ สาร
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
58 แบบติดตาม : ผูบริหารทีส่ ามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการได
 มีการวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
 มีการนิเทศ ติดตาม ใหการสนับสนุน การใชเทคโนโลยี
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการบริหารจัดการที่เปนแบบอยางและสามารถขยายผลได
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 11.2
รายละเอียด : ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
59

แบบติดตาม : ผูบริหารเขารวมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ
 เขารวมอบรมในการจัดการศึกษานานาชาติ
 เขารวมแลกเปลีย่ นเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ
 นําสิ่งทีเ่ รียนรูม าเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 นําสิ่งทีเ่ รียนรูมาใชในการบริหารจัดการที่เปนแบบอยางและสามารถขยายผลได
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 11.3
รายละเอียด : ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
60 แบบติดตาม : โรงเรียนมีระบบการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพร ในลักษณะใด
 มีระบบการจัดการความรู
 มีการสรางนวัตกรรมจากองคความรู
 เผยแพรนวัตกรรมภายในประเทศ
 เผยแพรนวัตกรรมในตางประเทศ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 11.4
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
61

แบบติดตาม : โรงเรียนนําวิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจ ของโรงเรียนในดานใดบาง
 ดานบริหารงานวิชาการ
 ดานบริหารงานทั่วไป
 ดานบริหารงานบุคคล
 ดานบริหารงานงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 11.5
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
62 แบบติดตาม : การประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกรอบสามของโรงเรียน
 ยังไมไดรับการประเมิน หรือรับการประเมินแลวแตยังไมทราบผล**
 รับการประเมินแลว และทราบผลการประเมินแลว
 มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษาตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
 ตัวบงชี้อยางนอง 10 ตัวบงชี้ มีระดับคุณภาพแตละตัวบงชี้ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
 ไมมีตัวบงชี้ใดอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 11.6
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีขึ้นไป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
เลือกตอบขอแรก (**)
0
63

แบบติดตาม : โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนลักษณะใด
 มีการจัดโครงสรางการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
 มีการแบงผูเรียนใหครูดูแลในอัตราสวน ครู:ผูเรียน ไมเกิน 1:25
 มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาในการดูแลผูเรียน
 มีการเสริมสรางทักษะความเขมแข็งและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 12.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ไดมาตรฐาน
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
64 แบบติดตาม : โรงเรียนมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อสงเสริม สนับสนุน แนะแนวชวยเหลือพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล อยางไร
 ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนตามกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 องคประกอบ
 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามผลการคัดกรอง
 มีกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไข ที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละคนอยางทั่วถึง
 มีรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในทุกองคประกอบอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 12.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการสงเสริม สนับสนุน แนะแนว
ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
65

แบบติดตาม : โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยาง
ตอเนื่องอยางไร
 มีขอมูลผลการพัฒนาผูเรียนเปนรายภาคเรียน/รายป
 มีการสงตอขอมูลแกครูผูสอนและครูที่ปรึกษาในระดับชั้นถัดไป
 มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนที่หลากหลายตามพหุปญญา
 สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดมโี อกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 12.3
รายละเอียด : โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อยางตอเนื่อง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
66 แบบติดตาม : หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ที่โรงเรียนเปนภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
การศึกษา (มีบันทึกขอตกลงรวมกัน) ในระดับการศึกษาเดียวกัน (ระดับมัธยมศึกษา)
 ระดับทองถิ่น (ในจังหวัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่เดียวกัน)
 ระดับภูมิภาค (ในภาคเดียวกัน)
 ระดับประเทศ (ในประเทศไทยที่ไมอยูในจังหวัด เขตพื้นที่ หรือภาค เดียวกัน)
 ระหวางประเทศ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 13.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน
ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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แบบติดตาม : การจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่ นประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขายโรงเรียน
รวมพัฒนา
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่ นประสบการณ โดยไปรวมงานในโรงเรียนรวมพัฒนา
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่ นประสบการณโดยใหโรงเรียนรวมพัฒนามารวมงาน
 มีการไปใชทรัพยากรของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา
 มีการใหโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนามาใชทรัพยากรภายในโรงเรียน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 13.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากร ระหวาง
เครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
68 แบบติดตาม : โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนและครูไดแลกเปลี่ยนรูก ับสถานศึกษาอื่น
 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายในประเทศ
 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายในประเทศ
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 13.3
รายละเอียด : โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไมต่ํากวา รอยละ 75 ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกับ
สถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0

กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานคุณภาพแหลงเรียนรู จํานวน 11 ขอ

คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ซึ่งสามารถเลือกได มากกวา 1 รายการ
ขอที่
ประเด็นการติดตาม
69 แบบติดตาม : หองสมุด/ศูนยวทิ ยบริการของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของหองสมุด ที่เอื้อตอการเรียนรูและสะดวกตอการใชงาน
 มีหนังสือ/สื่อ และกิจกรรมทีห่ ลากหลายสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูใชบริการ
 มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่ทันสมัยรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดวยระบบออนไลน
 มีการบริหารการจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ มีบุคลากรทีม่ ุงมั่นงานบริการ มีระบบการทํางานและอุปกรณ
ที่นํามาใชในหองสมุด ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 14.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีหอ งสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย
ศูนยวิทยบริการ และแหลงเรียนรูอ ื่นๆ ที่ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ เอื้อตอการเรียนรู
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
70 แบบติดตาม : หองปฏิบัติการของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีจํานวนหองปฏิบัติการ ครบตามเกณฑการจัดหองพิเศษ
 มีครุภณ
ั ฑและอุปกรณประจําหองตามเกณฑขั้นต่ําของหองปฏิบตั ิการ
 มีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑขั้นต่าํ ของหองปฏิบัติการ
 มีการจัดการที่มีคณ
ุ ภาพสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 14.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีหอ งสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย
ศูนยวิทยบริการ และแหลงเรียนรูอ ื่นๆ ที่ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ เอื้อตอการเรียนรู
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
71

แบบติดตาม : หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดียของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีครุภณ
ั ฑและอุปกรณเทคโนโลยีชวยสอนตามเกณฑของหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดีย
 มีระบบบันทึกและถายทอดสัญญาณ ภาพและเสียง ที่เชื่อมโยงเขาไปในรูปแบบนําเสนอผานระบบ
เครือขายเน็ตเวิรค อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
 มีการทํางานรวมกันโดยใชระบบฮารดแวรเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
 มีผลงานการพัฒนาซอฟตแวรของครู/นักเรียน ทีส่ นับสนุนกระบวนการเรียนรู
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 14.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีหอ งสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย
ศูนยวิทยบริการ และแหลงเรียนรูอ ื่นๆ ที่ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ เอื้อตอการเรียนรู
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
72 แบบติดตาม : แหลงเรียนรูอื่น (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีสารสนเทศและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรู
 มีสื่อ/อุปกรณในแหลงเรียนรูท ี่เอื้อตอการคนควา และสงเสริมการเรียนรู
 มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความสนใจของกลุมผูใชบริการ
 มีการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูและนักเรียน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 14.1
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีหอ งสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการ
และแหลงเรียนรูอนื่ ๆ ที่ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ เอื้อตอการเรียนรู
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
73

แบบติดตาม : การใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการในโรงเรียน
 มีแผนการใชหองสมุดเพื่อเปนแหลงเรียนรูได
 มีการใชหองสมุดเปนประจําทุกวัน
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกการใชหองสมุด
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 14.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
74 แบบติดตาม : การใชหองปฏิบัติการในโรงเรียน
 มีแผนการใชหองปฏิบัติการเพื่อเปนแหลงเรียนรูได
 มีการใชหองปฏิบัติการเปนประจําทุกวัน
 มีการใชหองปฏิบัติการอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกการใชหองปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 14.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
75

แบบติดตาม : หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีแผนการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมลั ติมเี ดีย
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียเปนประจําทุกวัน
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมเี ดีย
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 14.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพทั่วถึง และคุมคา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
76 แบบติดตาม : แหลงเรียนรูอื่น (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเปนอยางไร
 มีแผนการใชแหลงการเรียนรูต างๆ ในโรงเรียน
 มีการใชแหลงการเรียนรูเพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเ ปนประจําทุกวัน
 มีการใชแหลงการเรียนรูอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 14.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
77

แบบติดตาม : โรงเรียนมีการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูใ นชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุก
ภาคสวนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะใด
 มีการศึกษาและจัดการความรูจ ากแหลงเรียนรูในชุมชน
 มีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สอดคลองกับกลุม สาระการเรียนรู
 มีการจัดทําเปนฐานขอมูลแหลงเรียนรูที่ครอบคลุมในชุมชน สถาบันและองคกรตางๆ
 มีแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 15.1
รายละเอียด : โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆทุกภาค
สวนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่
ประเด็นการติดตาม
78 แบบติดตาม : โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรู ธรรมชาติ ภูมิศาสตร
ประชากรเศรษฐกิจ สังคม ประวัตศิ าสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครองใน
ลักษณะใด
 มีการประสานชุมชนเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูดานตางๆ
 มีกิจกรรม/โครงการที่ใหนักเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
 มีบันทึกขอมูลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานตางๆ
 มีสรุปผลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูประจําป
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 15.2
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ ภูมิศาสตร
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
79

แบบติดตาม : เครือขายสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
 มีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ
 มีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ตางประเทศ
 มีเครือขายองคกร/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ในประเทศ
 มีเครือขายองคกร/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ตางประเทศ
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 15.3
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันศึกษาและองคกรอื่นๆ ทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
การดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
เลือกตอบ 4 ขอ
4
เลือกตอบ 3 ขอ
3
เลือกตอบ 2 ขอ
2
เลือกตอบ 1 ขอ
1
ไมเลือกตอบ
0
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ขอที่

ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานคุณภาพผูเรียน
เพิ่มเติม แบบติดตาม : --- (สมป. ประสานงานขอขอมูลผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบฯ โดยตรง)
ตัวชี้วัดตามประกาศที่ 621/2554 : 1.1
รายละเอียด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
รอยละ 50
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
50.00 ขึ้นไป
4
37.50 – 49.99
3
25.00 – 37.49
2
ต่ํากวา 25.00
1

เกณฑการสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนเปนรายโรงเรียน
1. กําหนดใหคะแนนทุกตัวบงชี้มีคะแนนเทากับ 4 คะแนน
2. นําผลการประเมินจากขอที่ 1 ในทุกตัวบงชี้รวมกัน และหาคาเฉลี่ย
3. นําคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ
ระดับคุณภาพดีมาก (4)
คือ มีคาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ระดับคุณภาพดี (3)
คือ มีคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
ระดับคุณภาพพอใช (2)
คือ มีคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
ระดับคุณภาพควรพัฒนา (1)
คือ มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 1.50
**************************************************
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายธีระวัฒน วรรณนุช
นายทวีป ฉิมไทย
นายเชลร โพธิมากุล

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

คณะกรรมการนิเทศ
นายวัชระธรรม จอมสืบ

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นางสาวสุปราณี สงวนงาม ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นายสุนันท วงศทองเหลือ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นางญานภร นันทพานิช ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นางสาวมาเรียม ซอหมัด ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นายณภัทร ศรีละมัย
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงาน
นายณภัทร ศรีละมัย
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นายราชวัลลภ ลําพูน
ครูโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาววิไล แจมเจริญ
ครูโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล Online
นายณภัทร ศรีละมัย
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นายราชวัลลภ ลําพูน
ครูโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ออกแบบปก
นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
************************************
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