


 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2557  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
  



คํานํา 

 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เลมนี้  เปนการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม  
(พ.ศ.2553 – 2561) ซ่ึงเปนการติดตามและประเมินผลท้ัง 4 ดาน ไดแก  ดานคุณภาพผูเรียน   
ดานระบบการเรียนรู  ดานระบบการบริหารจัดการ  และดานคุณภาพแหลงเรียนรู โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดมอบหมายให 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมกันดําเนินการติดตามและ
ประเมิน โดยใชเครื่องมือติดตาม และเกณฑการประเมินผล ตามคูมือการติดตามผลการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยมีการ
ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามเกณฑ และการประเมินตนเองจากระดับการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6   ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  คณะครู  บุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการจนได
ขอมูลสารสนเทศสําหรับใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอไป 
 

 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
            พฤศจิกายน  2558 

 
  



สารบัญ 
  หนา 
คํานํา   
สารบัญ   
บทท่ี 1 ความนํา 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
 วัตถุประสงค 3 
 นิยามศัพทเฉพาะ 3 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 
บทท่ี 2 วิธีการดําเนินการ 5 
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการ 5 
 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 5 
 ข้ันตอนการดําเนินการ 7 
 การเก็บรวบขอมูล 8 
 การวิเคราะหขอมูล 9 
บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 12 
 ตอนท่ี 1  ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 13 

 ตอนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเก่ียวกับสภาพการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4 ดาน ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
(Tracking System) 36 

บทท่ี 4 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 52 
 วัตถุประสงค 52 
 กลุมเปาหมาย 52 
 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 52 
 การวิเคราะหขอมูล 53 
 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 53 
 อภิปรายผล 58 
 ขอเสนอแนะ 60 
บรรณานุกรม 64 
    

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก : ผลการติดตามและประเมินผลรายโรงเรียน จําแนกตามระดับคุณภาพ 65 
 ภาคผนวก ข : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 621/2554   

เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) 81 
 ภาคผนวก ค : แบบติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

เกณฑการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 92 
คณะผูจัดทํา 143 

 

 

 

 

  



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หนา 

1 แสดงกรอบโครงสรางเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2557 6 

2 แสดงจํานวนโรงเรียนท่ีขอมูลสมบูรณ จําแนกตามจังหวัดและขนาดโรงเรียน 9 
3 แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร 4 ดาน จําแนกตามระดับคุณภาพ 13 
4 แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามเปาหมาย  

15 เปาหมาย จําแนกระดับคุณภาพ 14 
5 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 16 

6 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ
และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
คุณภาพ 18 

7 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ 
สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ  
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 19 

8 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา 
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการ
วางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจ 
ยุคใหม (New Economy)  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 20 

9 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปน
ไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิก
ท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
คุณภาพ 22 

 
 
 



สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

10 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 6  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียน 
การสอนอิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and 
Instruction)  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 24 

11 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
คุณภาพ 26 

12 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 27 

13 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิง
ถ่ินฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 28 

14 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร  ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 10  ครูพัฒนาความรู ความสามารถ 
มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม  จําแนกตามตัวบงชี้และ
ระดับคุณภาพ 29 

15 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการได
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 30 

16 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม 
สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 
จําแนกตามตัวบงชี้  และระดับคุณภาพ 32 

17 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13  โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 33 

 
 
 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

18 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ
แหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและ
คุมคา จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 34 

19 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู มีสถาบันและองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาจําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 35 

20 แสดงคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร  4 ดาน จําแนกตามเปาหมายและระดับการปฏิบัต ิ 36 

21 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 38 

22 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร ท้ังภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร  
ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล   
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 39 

23 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมี
วิจารณญาณ  สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา 
และกลาตัดสินใจ จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับการปฏิบัต ิ 40 

24 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีปฏิบัติ ตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ 
พัฒนา ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี
ทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 40 

 
 

 
 
 
 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

25 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความ
เปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
โลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็ง ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  จําแนกตาม
ตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 42 

26 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตาม
เปาหมายการดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู  
เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนอิงมาตรฐานสากล 
(World – Class Standard Curriculum and Instruction) จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับการปฏิบัติ 43 

27 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
โดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และ
ระดับการปฏิบัติ 44 

28 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 45 

29 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิง
ถ่ินฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกจําแนก
ตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัต ิ 45 

30 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น   
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ 
มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี้ 
และระดับการปฏิบัติ 46 

31 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการได
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัต ิ 47 

 
 
 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

32 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน
แนะผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้ และ
ระดับการปฏิบัติ 48 

33 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 49 

34 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ
แหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และ
คุมคา  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 50 

35 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น    
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาจําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัต ิ 50 

36 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ จําแนก
รายวชิา รายโรงเรียนและระดับคุณภาพ 66 

37 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายโรงเรยีน 70 

38 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมาย
และรายโรงเรียน 72 

39 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกราย
เปาหมายและรายโรงเรียน 74 

40 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการบริหาร
จัดการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนก
รายเปาหมายและรายโรงเรียน 76 

41 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกราย
เปาหมายและรายโรงเรียน 78 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 1 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

สังคมโลกไรพรมแดนในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ
สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค เรียนรูไดดวยตนเอง เชื่อมโยงความรู
ทักษะและคานิยมท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมรูจักพ่ึงตนเองเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม พัฒนาใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับโลก (Global 
Awareness) ความรูเก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic 
Literacy) ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental 
Literacy) โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูในเนื้อหาหลัก 3 ประการ (3Rs) ไดแก การอาน 
(Reading) การเขียน (Writing) และการคิดคํานวณ (Arithmetic) รวมท้ังตองพัฒนาใหผูเรียนเกิด
ทักษะเก่ียวกับการเรียนรูและนวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวย ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความรวมมือ (Collaboration) และการริเริ่มสรางสรรค 
(Creativity) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังตองสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (Framework for 21st Century Learning 
:http://www.p21.org/about-us/p21-framwork )  

การเปดการคาเสรี (Free Trade) ในภูมิภาคทําใหความตองการดานการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความไดเปรียบในทางภูมิศาสตร คือ มีท่ีต้ังอยูในศูนยกลางของภูมิภาค
สงผลใหการติดตอสื่อสาร การเดินทาง การคาขาย รวมท้ังการศึกษามีเพ่ิมมากข้ึนตามกระแสการ
พัฒนาดังกลาว เห็นไดจาก ปจจุบันมีนักเรียนตางชาติเดินทางมาเรียนในประเทศไทยเปนจํานวนมาก
ท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันนักเรียนไทยท่ีเดินทางไปเรียน
ในตางประเทศก็มีจํานวนมาก มีการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติเพ่ิมมากข้ึนเปนแรงจูงใจใหนักเรียนไทยท่ีเดินทางไปศึกษาในตางประเทศมีจํานวนลดลง อีก
ท้ังยังเปนแรงดึงดูดนักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ใหเขามาศึกษาในประเทศเพ่ิมข้ึน 
สงผลใหประเทศไทยกาวสูการเปนศูนยกลางการศึกษาของภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Education Hub) 

กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ไดกําหนด          
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
รวมท้ังมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
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ยุคใหม ไดประกาศจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแตละระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
มัธยมศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิดข้ันสูง มีทักษะชีวิตในการแกปญหา มีการใชเทคโนโลยี มี
การจัดการความรู สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถใชภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร
อยางสรางสรรค  พรอมกันนี้ ยังมีความมุงม่ันตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยยกระดับ
โรงเรียนชั้นนําท่ีมีความพรอมสูโรงเรียนมาตรฐานสากล และดําเนินการจัดโครงการพัฒนาประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนา
ผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร และการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยให
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝรู มีความสามารถคิดวิเคราะห 
แกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม นําความรูรักความเปนไทย และมีความสามารถกาวไกลใน
ระดับสากล 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการสงเสริมและ
ผลักดันใหระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนระบบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคูกันไป โดยให
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใตการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากลอันจะสงผลใหนักเรียนมีศักยภาพ 
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศและสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ จากสภาพความจําเปน
ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) เพ่ือเปนแนวทางใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปโดยการกําหนดเปาหมาย   เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุผลสํ าเร็จอย างเป นรูปธรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร    4 ด าน ไดแก 
ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
พรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายในแตละดานไวอยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
จริงจังและยั่งยืน (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 621/2554 เรื่อง ทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ลงวันท่ี 29 เมษายน  2554) โดย
มุงม่ันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับโรงเรียนสูมาตรฐานสากล มีระบบการบริหาร
จัดการดวยระบบคุณภาพ มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีแหลง
เรียนรู สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และกําหนด
จุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยแบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 จุดเนนดาน
ผูเรียน สวนท่ี 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และสวนท่ี 3 จุดเนนดานการบริหาร
จัดการ เพ่ือใหนโยบายดังกลาว มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได
ดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการพัฒนาประเทศไทยเปน
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ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub) โครงการเครือขายการเรียนรูไรพรมแดน โครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เปนตน 

จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีกลาวมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ตามประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553–2561) จุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือ
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสําหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐานของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ

มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู 
ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม  
(พ.ศ. 2553–2561) ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

3. เพ่ือศึกษาผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เก่ียวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาใน 4 ดาน 
ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลง
เรียนรู ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System) 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การติดตามและประเมินผล หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินผล

สําเร็จ ในการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ี 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) และ
จุดเนนการดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของทุกโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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3. ระดับการปฏิบัติ หมายถึง ระดับความกาวหนาของการปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนประเมิน
ตนเอง (Tracking System) ประกอบดวย 4 ระดับ ดังนี้ 

A1 (Awareness) คือ ความตระหนัก ไดแก รับรู  เขาใจ มีแนวคิดเชิงประยุกต 
สรางสรรค กระตือรือรน มุงม่ัน เห็นประโยชน ความสําคัญ 

A2 (Attempt) คือ ความพยายาม ไดแก  ความพรอมของขอมูลสารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ     การวางแผน การดําเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนา ปรับเปลี่ยน
กระบวนการเปนระยะเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

A3 (Achievement) คือ ความสําเร็จ ไดแกผลท่ีเกิดข้ึนเทียบกับเปาหมาย (ผลเชิง
กระบวนการ/ผลผลิต/ผลลัพธ) เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

A4 (Accredited System) คื อ  ค ว าม ต อ เนื่ อ งยั่ ง ยื น  ได แ ก  ก า ร เผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธ จัดเวทีวิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายผล สรางเครือขาย บุคลากรเกิดจิต
วิญญาณในการสืบทอดอยางยั่งยืน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
ของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ท่ีสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใช
เปนแนวทางกําหนดนโยบายและการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสูเปาหมายท่ีกําหนด 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีขอมูล
สารสนเทศท่ีเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนด หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพ่ือมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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บทท่ี 2 
วิธีดําเนินการ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
1. กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการ 
2. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 
3. ข้ันตอนการดําเนินการ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการ 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ประกอบดวยโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 54 โรงเรียน  จําแนกเปน 4 ขนาด  ไดแก ขนาดเล็กจํานวน 19  โรงเรียน  
ขนาดกลางจํานวน 14 โรงเรียน  ขนาดใหญ จํานวน 6 โรงเรียน และขนาดใหญพิเศษจํานวน 15 
โรงเรียน  รวมจํานวนท้ังหมด 54  โรงเรียน 

 
เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 

1.1 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดแก แบบติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  จํานวน 1 ฉบับ 

1.2 ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการ
ปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม 
(พ.ศ. 2553-2561) ท้ัง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู ครอบคลุมเปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 
15 เปาหมาย รวมท้ังเพ่ิมเติมประเด็นสําคัญ ตามประกาศจุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 6 

 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 
2557 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
เปนแบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ไดแก จํานวนผูบริหาร ครูผูสอนและจํานวน

นักเรียนของปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 โดยใชขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายนของป
การศึกษานั้น ๆ 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
เปนแบบบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียน ท้ัง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน 

ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู รวมประเด็นการ
ติดตามท้ังสิ้น 79 ขอ  ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงกรอบโครงสรางเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
              ประจําปการศึกษา 2557  
 

ผลการดําเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นการติดตาม 
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี   1 - 5 ขอ 1 – 28 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี  6 - 10 ขอ 29, 31 – 35, 38 – 41, 44, 47 - 56 
ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 - 13 ขอ 57 – 68 
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 - 15 ขอ 69 – 79 
จุดเนนการดําเนินงานของ สพฐ. - ขอ 6, 30, 36, 37, 42, 43, 45 และ 46 

 ท้ังนี้ การสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการปฏิบัติของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ตามแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 1) ดานคุณภาพผูเรียน 
 1.1) ผลการดําเนินงาน ใหโรงเรียนระบุขอมูลตัวเลขจํานวนคน ตามแบบบันทึกท่ี

กําหนดให รายการใดท่ีเปนสีทึบ ไมตองระบุขอมูลตัวเลข 
 1.2) ระดับการปฏิบัติ ใหโรงเรียนประเมินตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1 - A4 

 2) ดานระบบการเรียนรู 
 2.1) ผลการดําเนินงาน จําแนกเปน 3 ลักษณะคือ 

   2.1.1) ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ท่ีกําหนดให
ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให 

   2.1.2) ใหโรงเรียนระบุขอมูลตัวเลขจํานวนคน ตามแบบบันทึกท่ีกําหนดให 
รายการใดท่ีเปนสีทึบ ไมตองระบุขอมูลตัวเลข 
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   2.1.3) ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ท่ีกําหนดให
ไดเพียง 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให 

2.2) ระดับการปฏิบัติ ใหโรงเรียนประเมินตนเอง ตามระดับการปฏิบัติ A1 - A4 
3) ดานระบบการบริหารจัดการ 

3.1) ผลการดําเนินงาน ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ท่ี
กําหนดให ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให และหากขอใดไมมีการดําเนินการ ไมตอง
ใหขอมูลในขอนั้น 

3.2) ระดับการปฏิบัติ ใหโรงเรียนประเมินตนเอง ตามระดับการปฏิบัติ A1 - A4  
4) ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

4.1) ผลการดําเนินงาน ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ท่ี
กําหนดให ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให และหากขอใดไมมีการดําเนินการ ไมตอง
ใหขอมูลในขอนั้น 

4.2) ระดับการปฏิบัติ ใหโรงเรียนประเมินตนเอง ตามระดับการปฏิบัติ A1 - A4  
 
ตอนท่ี 3 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
เปนแบบบันทึกขอมูลโดยใหโรงเรียนเขียนบรรยายวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนท่ีใชใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยางนอย 1 วิธี 

ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

เปนแบบบันทึกขอมูลโดยใหโรงเรียนเขียนบรรยายปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การดําเนินงานของโรงเรียนในปการศึกษา 2557 
 
ข้ันตอนการดําเนินการ 
  การดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 
2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีข้ันตอนการดําเนิน ดังนี้ 

1. ข้ันเตรียมการ 
1.1  จัดทํารางโครงการและขออนุมัติโครงการ โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
1.2  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จํานวน 1 

คน  และศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จํานวน 2 คน  เขารวม
ประชุมรับฟงการชี้แจงเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยสํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ โรงแรมแกรนดทาวเวอรอินน  ถนนพระรามหก  กรุงเทพมหานคร  
ระหวางวันท่ี 29 – 30 เมษายน 2558 
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2. ข้ันดําเนินการ 
2.1  แตงตั้ งคณะทํางานโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
2.2  จัดประชุมชี้แจงเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ณ โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์  โดยผูเขารวมประชุมเปนรองผูอํานวยการโรงเรียนท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ และครูผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรยีนในการนเิทศ ติดตามของโรงเรียน  รวมโรงเรียนละ 2 คน 

2.3  ดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

2.4  ดําเนินการรวบรวมขอมูลทางระบบเครือขายสารสนเทศ (Online) โดยกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

3. ข้ันสรุป 
3.1  วิเคราะหขอมูลผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเปนราย

โรงเรียน และสรุปภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
3.2  จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  โดยกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 

2557  โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  รวบรวม
ขอมูลตามเครื่องมือและวิธีการท่ีกําหนดไว  และใหการนิเทศ ชวยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

2. ดําเนินการรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557  โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบของสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ซ่ึงไดรับขอมูลกลับคืนมา จํานวน 54 โรงเรียน จากจํานวนโรงเรียนท้ังหมด 54 โรงเรียน และ
ไดพิจารณาคัดกรองเฉพาะขอมูลท่ีสมบูรณ คงเหลือจํานวน 54 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาท้ังหมด  รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนโรงเรียนท่ีขอมูลสมบูรณ จําแนกตามจังหวัดและขนาดโรงเรียน 
 

จังหวัด 
จํานวน 
โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

ฉะเชิงเทรา 29 16 8 2 3 
สมุทรปราการ 25 3 6 4 12 

รวม 54 19 14 6 15 
รอยละ 35.18 25.93 11.11 27.78 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดดําเนินการวิเคราะห และแปลผลขอมูล นําเสนอ
ผลจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ 
และดานคุณภาพแหลงเรียนรู  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

5.1 นําขอมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 
2557 จากโรงเรียนท้ัง 54 โรงเรียน มาวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาความถ่ี รอยละ  
  ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

บรรยาย ไดแก คาความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย สรุปขอมูลจําแนกตามระดับคุณภาพรายขอตามเกณฑ
ท่ีกําหนด ดังนี้ 

1. เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี 
   เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี สําหรับประเด็นการติดตาม ขอท่ี 1 – 46 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ผลการดําเนินงาน 
4 ดีมาก ดําเนินการไดตามคาเปาหมายแตละตัวบงชี้ 
3 ด ี รอยละ 75.00 – 99.99 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี้ 
2 พอใช รอยละ 50.00 – 74.99 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี้ 
1 ปรับปรุง ต่ํากวารอยละ 50.00 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี ้

   เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี สําหรับประเด็นการติดตาม ขอท่ี 47 – 52 
ระดับคุณภาพ ความหมาย ผลการดําเนินงาน 

4 ดีมาก เลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 5 
3 ด ี เลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 4 
2 พอใช เลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 3 
1 ปรับปรุง เลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 2 
0 ไมไดดําเนินการ เลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 1 
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เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี สําหรับประเด็นการติดตาม ขอท่ี 53 – 79 
ระดับคุณภาพ ความหมาย ผลการดําเนินงาน 

4 ดีมาก เลือกตอบตัวเลือก 4 รายการ 
3 ด ี เลือกตอบตัวเลือก 3 รายการ 
2 พอใช เลือกตอบตัวเลือก 2 รายการ 
1 ปรับปรุง เลือกตอบตัวเลือก 1 รายการ 
0 ไมไดดําเนินการ ไมเลือกตอบตัวเลือกใด 

           2. เกณฑการสรุปรายเปาหมายการดําเนินงาน 
       หาคาเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้แตละเปาหมายการดําเนินงาน แลวเทียบกับเกณฑ 

ระดับคุณภาพ ความหมาย คาเฉล่ีย 
4 ดีมาก 3.50 ข้ึนไป 
3 ด ี 2.50 – 3.49 
2 พอใช 1.50 – 2.49 
1 ปรับปรุง 0.01 - 1.49 
0 ไมไดดําเนินการ 0.00 (ไมไดดําเนินการในทุกตัวบงชี)้ 

  3. เกณฑสรุปรวมทุกตัวบงช้ี (ภาพรวมของโรงเรียน) 
      หาคาเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ (66 ตัวบงชี้) แลวเทียบกับเกณฑ 

ระดับคุณภาพ ความหมาย คาเฉล่ีย 
4 ดีมาก 3.50 ข้ึนไป 
3 ด ี 2.50 – 3.49 
2 พอใช 1.50 – 2.49 
1 ปรับปรุง ต่ํากวา 1.50 

 

  ตอนท่ี 3 วิธีปฏิบั ติท่ีเปนเลิศ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)  

  ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)  

5.2  นําผลการวิเคราะหขอมูล ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 และ ตอนท่ี 4 มารายงานผลตาม
วัตถุประสงคของติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   ลักษณะท่ี 1 นําเสนอขอมูลผลการวิเคราะหเปน 4 ดานคือ ดานคุณภาพผูเรียน ดาน
ระบบการเรยีนรู  ดานระบบการบริหารจัดการ  และ ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
   ลักษณะท่ี 2 นําเสนอขอมูลและสรุปภาพรวมวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของสถานศึกษา   
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5.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิเคราะหขอมูล  ผูประเมินไดใชสถิติดังตอไปนี้ 
     5.3.1  ความถ่ี 
     5.3.2  คารอยละ 

                         จากสูตร            100×=
N
fp  

 

       เม่ือ    P แทน คารอยละ    
    f แทน ความถ่ีท่ีตองการเปรียบเทียบ 
    N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2547: 261) 
 
            5.3.3 คาเฉลี่ย 

                           จากสูตร    𝑋𝑋�  = 
∑𝑋𝑋
𝑁𝑁

 
   เม่ือ 𝑋𝑋�   แทน  คะแนนเฉลี่ย 

   ΣX แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N แทน  จํานวนขอมูล 

  (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538 : 73) 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงาน 

 

  ในการนําเสนอผลการดําเนินงานผูรายงานไดแบงการนําเสนอออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 
  ตอนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเก่ียวกับสภาพการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4 ดาน ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System) 

  อนึ่ง สําหรับขอมูลผลการดําเนินงานมีขอสังเกตเก่ียวกับขอมูลผลการดําเนินการในบาง 
ตัวบงชี้  ดังนี้ 
  1. ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการ
อาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) ในปการศึกษา 2557 ไมมีการจัดสอบ PISA 
  2. ตัวบงชี้ ท่ี 1.3 การประเมินความรู ความสามารถ ตามสาระการเรียนรูสากล  
จะดําเนินการเฉพาะโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 15 โรงเรียน  
  3. ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ 
เผยแพรในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
และ ตัวบงชี้ 4.4 ผูเรียนสามารถในเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดานวิชาการ
และอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสาร เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวารอยละ 5 ตอป ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการในตัวบงชี้นี้  แตผลงานสวนใหญยังไมถึง
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
  4. ตัวบงชี้ท่ี 11.7 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัดการศึกษาไดคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และตัวบงชี้ท่ี 11.8 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพผานการประเมิน
รับรองจากองคกรมาตรฐานสากลไมต่ํากวารอยละ 25 ไมไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน 
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดใหโรงเรียนดําเนินการประเมินจาก
สํานักงานเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ในปการศึกษา 2561 เปนตนไป 
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ตอนท่ี 1  ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม 
(พ.ศ.2553 – 2561) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 

   ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุคใหม (พ.ศ.2553-2561) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน  ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน  ดานระบบการเรียนรู  ดานระบบการบริหาร
จัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู  จํานวน 15 เปาหมาย  ปรากฏดังตารางท่ี 3 – 19 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
4 ดาน จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ดานคุณภาพผูเรียน 
0 54 1 28 25 0 

(0.00) (100.00) (1.85) (51.85) (46.30) (0.00) 

ดานระบบการเรียนรู 
0 54 2 23 20 9 

(0.00) (100.00) (3.70) (42.59) (37.04) (16.67) 

ดานระบบการบรหิารจดัการ 
0 54 3 16 22 13 

(0.00) (100.00) (5.56) (29.63) (40.74) (24.07) 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
0 54 5 15 20 14 

(0.00) (100.00) (9.26) (27.77) (37.04) (25.93) 

รวม 
0 54 1 26 25 2 

(0.00) (100.00) (1.85) (48.15) (46.30) (3.70) 

 จากตารางท่ี 3  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร  
4 ดาน ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 3.70  ระดับดี คิดเปนรอยละ 46.30  ระดับพอใช คิดเปน 
รอยละ 48.15 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 1.85  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณภาพ
ผูเรียน สวนใหญโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 51.85   ดานระบบการเรียนรู 
สวนใหญโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 42.59  ดานระบบการบริหารจัดการ 
สวนใหญโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 40.74  และดานคุณภาพแหลงเรียนรู สวน
ใหญโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 37.04  โดยท่ีดานคุณภาพผูเรียนไมมีโรงเรียน
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามเปาหมาย 15 
เปาหมาย จําแนกระดับคุณภาพ 

เปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ
และมีคณุภาพไดมาตรฐานระดับสากล 

0 54 1 37 14 2 
(0.00) (100.00) (1.85) (68.52) (25.93) (3.70) 

เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร 
ภาษาสญัลักษณและภาษาดจิิทัล (Digital 
Literracy) อยางมีประสทิธิผล 

0 54 28 17 8 1 
(0.00) (100.00) (51.85) (31.48) (14.82) (1.85) 

เปาหมายท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมี
วิจารณญาณสามารถไตรตรอง วิเคราะห 
สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และ
กลาตัดสินใจ 

0 54 10 24 10 10 
(0.00) (100.00) (18.52) (44.44) (18.52) (18.52) 

เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน 
ออกแบบพัฒนา ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม มีทักษะการวางแผนจดัการ ทํางาน
เปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 

0 54 8 36 8 2 
(0.00) (100.00) (14.81) (66.67) (14.81) (3.71) 

เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคณุธรรม และมี
ความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจติสาธารณะ 
และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ
ดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
โลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 

0 54 0 2 10 42 
(0.00) (100.00) (0.00) (3.70) (18.52) (77.78) 

เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลกัสูตร การ
เรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World – 
Class Standard Curriculum and 
Instruction) 

0 54 10 20 12 12 
(0.00) (100.00) (18.52) (37.04) (22.22) (22.22) 

เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
โดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสือ่สารและ
การเรยีนรู 

14 40 3 8 12 17 
(25.93) (74.07) (7.50) (20.00) (30.00) (42.50) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

เปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่อง
ภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพ่ือการเรยีนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 

0 54 11 9 20 14 
(0.00) (100.00) (20.37) (16.67) (37.04) (25.92) 

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู
อิงถ่ินฐาน ใหเช่ือมประสานกับการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2 52 8 14 4 26 
(3.70) (96.30) (15.39) (26.92) (7.69) (50.00) 

เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู 
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม 

0 54 1 12 33 8 
(0.00) (100.00) (1.85) (22.22) (61.11) (14.82) 

เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจดัการได
คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 

0 54 4 18 16 16 
(0.00) (100.00) (7.41) (33.33) (29.63) (29.63) 

เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน
แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ให
ไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

0 54 3 6 9 36 
(0.00) (100.00) (5.55) (11.11) (16.67) (66.67) 

เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาครีวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ัง
ในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวาง
ประเทศ 

0 54 18 17 16 3 
(0.00) (100.00) (33.33) (31.48) (29.63) (5.56) 

เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ
แหลงเรียนรูใหมใหมคีุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  
อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 

0 54 3 7 12 32 
(0.00) (100.00) (5.56) (12.96) (22.22) (59.26) 

เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาค
สวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

0 54 9 14 22 9 
(0.00) (100.00) (16.67) (25.92) (40.74) (16.67) 

รวมทุกดาน 
0 54 1 26 25 2 

(0.00) (100.00) (1.85) (48.15) (46.30) (3.70) 

จากตารางท่ี 4 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 15 เปาหมาย  
อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 3.70  ระดับดี คิดเปนรอยละ 46.30  ระดับพอใช คิดเปน 
รอยละ 48.15 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 1.85  โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการใน
ทุกเปาหมาย ยกเวนเปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู มีโรงเรียนท่ียังไมไดดําเนินการ คิดเปนรอยละ 25.93  และเปาหมายท่ี 9 
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โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก มีโรงเรียนท่ียังไมไดดําเนินการ คิดเปนรอยละ 3.70 

เม่ือพิจารณาเปนรายเปาหมาย พบวา เปาหมายท่ี 5  ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความ
เปนไทย ภู มิใจในถ่ินฐาน มีจิตอาสา และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมาคือเปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว 
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 66.67 และเปาหมายท่ี 14  โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหม
ใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยู
ในระดับดีมาก นอยท่ีสุดโดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 59.26 

สวนเปาหมายท่ี 2 ผู เรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อยาง
มีประสิทธิผล มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินการอยูในระดับดีมากนอยท่ีสุด โดยมีผลการดําเนินการอยูใน
ระดับดีมากคิดเปนรอยละ 1.85 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจาก
การทดสอบระดับชาต ิ มีคะแนนเฉลี่ย 
ไมต่ํากวารอยละ 50* 

0 54 0 48 6 0 
(0.00) (100.00) (0.00) (88.89) (11.11) (0.00) 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดานคณติศาสตร 
วิทยาศาสตร และการอาน ไมต่ํากวา
คาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

      
      

1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมิน
ความรูความสามารถตามสาระการเรียนรู
สากล 

38 16 0 0 10 6 
(70.37) (29.63) (0.00) (0.00) (62.50) (37.50) 

1.4 ผูเรยีนมีทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  เพ่ิมข้ึนไมต่าํกวา
รอยละ 3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน 

0 54 19 2 0 33 
(0.00) (100.00) (35.19) (3.70) (0.00) (61.11) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการอาน
และเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

0 54 0 1 11 42 
(0.00) (100.00) (0.00) (1.85) (20.37) (77.78) 

1.6 ผูเรยีนทุกคนมีทักษะในการใช
อินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 

0 54 0 1 24 29 
(0.00) (100.00) (0.00) (1.85) (44.45) (53.70) 

1.7 ผูเรยีนแสดงความรูความสามารถ  
ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนท่ี
ประจักษ ในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

23 31 20 4 3 4 
(42.59) (57.41) (64.52) (12.90) (9.68) (12.90) 

รวมเปาหมายท่ี 1 
0 54 1 37 14 2 

(0.00) (100.00) (1.85) (68.52) (25.93) (3.70) 

* รายละเอียดในภาคผนวก ก (ตารางท่ี 36) 

 จากตารางท่ี 5  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับ
สากลในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 3.70  ระดับดี คิดเปนรอยละ 25.93 ระดับพอใช คิดเปน 
รอยละ 68.52 และระดับปรับปรงุ คิดเปนรอยละ 1.85 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้ท่ีทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือตัวบงชี้ท่ี 1.1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 50  
ตัวบงชี้ท่ี 1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 
3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน  ตัวบงชี้ท่ี 1.5 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง  รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และตัวบงชี้ท่ี 1.6 ผูเรียนทุก
คนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู  สวนตัวบงชี้ท่ีมีจํานวนโรงเรียนดําเนินการนอยท่ีสุด 
คือ ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล  
คิดเปนรอยละ 29.63 
 โดยตัวบงชี้ท่ี 1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รัก
การอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิด
เปนรอยละ 77.78 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ท่ี 1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 3 ตอปจากฐานเดิมของโรงเรียน มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงาน
อยู ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 61.11  และตัวบงชี้ ท่ี  1.6 ผู เรียนทุกคนมีทักษะในการใช
อินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 53.70   
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 สวนตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 50 ไมมีโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ  

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

2.1 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระการเรียนรูภาษาไทย 
อยูในระดับด ี

0 54 17 17 10 10 
(0.00) (100.00) (31.48) (31.48) (18.52) (18.52) 

2.2 ผูเรยีนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน ไมต่าํกวารอยละ 3 ตอป 

0 54 35 2 2 15 
(0.00) (100.00) (64.82) (3.70) (3.70) (27.78) 

2.3 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการ
ทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 

35 19 2 1 3 13 
(64.81) (35.19) (10.53) (5.26) (15.79) (68.42) 

2.4 ผูเรยีนมีความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน  
ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 

20 34 20 1 0 13 
(37.04) (62.96) (58.82) (2.94) (0.00) (38.24) 

2.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการ
ทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันฯ ท่ี
ไดรับการรับรอง 

45 9 3 0 1 5 
(83.33) (16.67) (33.33) (0.00) (11.11) (55.56) 

2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ภาษา
สัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

29 25 1 0 7 17 
(53.70) (46.30) (4.00) (0.00) (28.00) (68.00) 

รวมเปาหมายท่ี 2 
0 54 28 17 8 1 

(0.00) (100.00) (51.85) (31.48) (14.82) (1.85) 

 จากตารางท่ี 6  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีผลการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยางมีประสิทธิผลในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 1.85  ระดับดี คิดเปนรอยละ 14.82 
ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 31.48 และระดับปรับปรงุ คิดเปนรอยละ 51.85 
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 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ท่ี 2.1  
ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูภาษาไทยอยูในระดับดี และ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป  สวนตัวบงชี้ท่ี
มีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยท่ีสุด คือตัวบงชี้ท่ี 2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบ
ความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันฯ ท่ีไดรับการรับรอง คิดเปนรอยละ 16.67  
 โดยตัวบ งชี้ ท่ี  2.3  ผู เรียนไมต่ํ ากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  จํานวน
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.42  รองลงมาคือ ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ และภาษาดิจิตัล (Digital Literacy)  มีโรงเรียนท่ีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 68.00 และตัวบงชี้ท่ี 2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 
ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันฯ ท่ีไดรับการรับรอง  มี
โรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 55.56 
 สวนตัวบงชี้ท่ี 2.1 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู
ภาษาไทยอยูในระดับดี  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยท่ีสุด  คิดเปน
รอยละ 18.52 

ตารางท่ี 7  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถ
ไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ  จําแนกตาม
ตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

3.1 ผูเรยีนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ท่ีแสดงถึงการคดิ 
ตัดสินใจ แกปญหา 

3 51 9 6 23 13 
(5.56) (94.44) (17.65) (11.76) (45.10) (25.49) 

3.2 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการ
ประเมินในสาระการเรียนรูสากลตาม
หลักสตูรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป 

37 17 0 1 2 14 
(68.52) (31.48) (0.00) (5.88) (11.77) (82.35) 

3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความ 
สามารถในการวิเคราะหสังเคราะหมี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถ
ใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 

1 53 9 5 3 36 
(1.85) (98.15) (16.98) (9.43) (5.66) (67.93) 

รวมเปาหมายท่ี 3 
0 54 10 24 10 10 

(0.00) (100.00) (18.52) (44.44) (18.52) (18.52) 
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 จากตารางท่ี 7  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห 
สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ  ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 18.52  ระดับ
ดี คิดเปนรอยละ 18.52 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 44.44 และระดับปรับปรงุ คิดเปนรอยละ 18.52 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ไมมีตัวบงชี้ท่ีทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ สวนตัวบงชี้ท่ีมี
โรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดดําเนินการ คือตัวบงชี้ท่ี 3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินใน
สาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 31.48 
 โดยตัวบงชี้ท่ี 3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากลในระดับดีข้ึนไป มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.35 รองลงมาคือตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถใน
การวิเคราะหสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 67.93 
 สวนตัวบงชี้ท่ี 3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู  ท่ีแสดงถึง
การคิด ตัดสินใจ แกปญหา มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 25.49 

ตารางท่ี 8  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน 
จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม  
(New Economy)  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

4.1 ผูเรยีนทุกคนมีความรูความสามารถดาน
ทัศนภาพ (ภาษาภาพ สญัลักษณ สัญรูป) 
เพ่ือการตีความ  สื่อสาร และสรางสรรค 

0 54 6 6 20 22 
(0.00) (100.00) (11.11) (11.11) (37.04) (40.74) 

4.2 ผูเรยีนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา 
สังเคราะห และประเมิน  โดยใชขอมูล
สารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช
ดําเนินการ 

0 54 4 4 31 15 
(0.00) (100.00) (7.41) (7.41) (57.40) (27.78) 

4.3 ผูเรยีนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค 
และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวที
ระดับชาตหิรือนานาชาตเิพ่ิมข้ึน ไมต่ํา
กวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของ
โรงเรียน 

26 28 25 1 0 2 
(48.15) (51.85) (89.29) (3.57) (0.00) (7.14) 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 21 

 

ตารางท่ี 8 (ตอ) 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

4.4 ผูเรยีนสามารถใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ัง
ดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการ
นําเสนอ สื่อสารเผยแพร และ
แลกเปลีย่นผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน  ไมต่ํากวารอยละ 5 
ตอป 

34 20 17 1 0 2 
(62.96) (37.04) (85.00) (5.00) (0.00) (10.00) 

4.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสราง
และประเมินทางเลือกในการวางแผน 
ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสงัคม 

0 54 8 3 6 37 
(0.00) (100.00) (14.81) (5.56) (11.11) (68.52) 

รวมเปาหมายท่ี 4 
0 54 8 36 8 2 

(0.00) (100.00) (14.81) (66.67) (14.81) (3.71) 

 จากตารางท่ี 8  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็น
ชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)  ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 
3.71  ระดับดี  คิดเปนรอยละ 14.81 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 66.67 และระดับปรับปรุง คิดเปน
รอยละ 14.81 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ท่ี 4.1 
ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพ่ือการตีความ  
สื่อสาร และสรางสรรค ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน  
โดยใชขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ  และตัวบงชี้ท่ี 4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 
80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสังคม  สวนตัวบงชี้ท่ีมีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยท่ีสุด คือ ตัวบงชี้ท่ี 
4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดานวิชาการและอาชีพ 
โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน  ไมต่ํากวา
รอยละ 5 ตอป คิดเปนรอยละ 37.04 
 โดยตัวบงชี้ท่ี 4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการ
วางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม มีโรงเรียนท่ีผล
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.52  รองลงมาคือตัวบงชี้ท่ี 4.1 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 22 

 

ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพ่ือการตีความ  
สื่อสาร และสรางสรรค มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 40.74 และ
ตัวบงชี้ ท่ี  4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน  โดยใชขอมูล
สารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 27.78 
 สวนตัวบงชี้ท่ี 4.3  ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร 
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน มีโรงเรียน
ท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 7.14 

ตารางท่ี 9  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจใน
ถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

5.1 ผูเรยีนทุกคนมีศลีธรรม  จริยธรรม  
จิตสํานึกในความเปนไทย รับผดิชอบ 
ตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

0 54 0 2 23 29 
(0.00) (100.00) (0.00) (3.70) (42.59) (53.71) 

5.2 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความ
ตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะห
สภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภมูิ
ปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ี
เปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา 

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

5.3  ผูเรยีนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการ
ดํารงชีวิต ในดานการจดัการตนเอง  
การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม 
และการจัดการสรางงานอาชีพ 

0 54 2 8 24 20 
(0.00) (100.00) (3.70) (14.82) (44.44) (37.04) 

5.4  ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความ
ตระหนักรูในภาวการณของโลก ความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

0 54 0 1 3 50 
(0.00) (100.00) (0.00) (1.85) (5.56) (92.59) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

5.5  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถ 
วิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

1 53 8 7 8 30 
(1.85) (98.15) (15.09) (13.21) (15.09) (56.61) 

5.6 
 

ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถ
ควบคุม จัดการกับความซับซอนใน
สถานการณตางๆ เพ่ือประโยชน
สาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม  
สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย 

0 54 1 5 4 44 
(0.00) (100.00) (1.85) (9.26) (7.41) (81.48) 

5.7 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติ
กิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะ
ดวยจิตอาสา 

0 54 1 2 4 47 
(0.00) (100.00) (1.85) (3.70) (7.41) (87.04) 

5.8  
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวม
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2 52 0 0 2 50 
(3.70) (96.30) (0.00) (0.00) (3.85) (96.15) 

รวมเปาหมายท่ี 5 
0 54 0 2 10 42 

(0.00) (100.00) (0.00) (3.70) (18.52) (77.78) 

 จากตารางท่ี 9  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร  
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน  
มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ
ดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 77.78 ระดับดี คิดเปนรอยละ 18.52 ระดับพอใช คิด
เปนรอยละ 3.70 โดยไมมีโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง  
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีทุกโรงเรียนมีการดําเนินงาน คือ ตัวบงชี้ท่ี 5.1 
ผูเรียนทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปน
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย  ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู 
สามารถวิเคราะหสภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการ
พัฒนา และตัวบงชี้ท่ี 5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในดานการจัดการตนเอง การ
บริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคมและการจัดการสรางงานอาชีพ  ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผูเรียนไมต่ํากวา
รอยละ 75  มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  คานิยม  วิถีชีวิต   ตัวบงชี้ท่ี 5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถ
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ควบคุม จัดการกับความซับซอนในสถานการณตางๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครอง
สังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย และตัวบงชี้ท่ี 5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติ
กิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา  สวนตัวบงชี้ท่ีมีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอย
ท่ีสุด คือ ตัวบงชี้ท่ี 5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีโรงเรียนท่ีดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 96.30 
 โดยตัวบงชี้ท่ี 5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 
96.15  รองลงมาคือ ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความตระหนักรูในภาวการณของ
โลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  คานิยม  วิถีชีวิต มีโรงเรียน
ท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 92.59  และตัวบงชี้ท่ี 5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอย
ละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยู
ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 87.04 
 สวนตัวบงชี้ท่ี 5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในดานการจัดการตนเอง การ
บริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคมและการจัดการสรางงานอาชีพ  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยู
ในระดับดีมาก จํานวนนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 37.04 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 6  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
อิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and Instruction)   
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับหลักสตูรมาตรฐานสากล 

0 54 25 10 9 10 
(0.00) (100.00) (46.29) (18.52) (16.67) (18.52) 

6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจดัการเรียนรู
ในสาระการเรยีนรูสากลในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

37 17 0 1 5 11 
(68.52) (31.48) (0.00) (5.88) (29.41) (64.71) 

6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปน
เลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด 
ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน 

4 50 3 7 2 38 
(7.41) (92.59) (6.00) (14.00) (4.00) (76.00) 
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจ
ยุคใหม (New Economy) ท้ังเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Based 
Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) 

0 54 8 11 6 29 
(0.00) (100.00) (14.82) (20.37) (11.11) (53.70) 

รวมเปาหมายท่ี 6 
0 54 10 20 12 12 

(0.00) (100.00) (18.52) (37.04) (22.22) (22.22) 

 จากตารางท่ี 10  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู  เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล 
(World – Class Standard Curriculum and Instruction) ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 22.22  
ระดับดี  คิดเปนรอยละ 22.22 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 37.04  และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 
18.52 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้ท่ีทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ท่ี 6.1 
โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล  และตัวบงชี้ท่ี 6.4 
โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 
ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
Economy)  สวนตัวบงชี้ท่ีมีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยท่ีสุด คือ ตัวบงชี้ท่ี 6.2 โรงเรียนทุกโรงจัด
ใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 
31.48  
 โดยตัวบงชี้ท่ี 6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความ
เปนเลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน  มีโรงเรียนท่ีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76.00 รองลงมาคือตัวบงชี้ท่ี 6.2 
โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 64.71 และตัวบงชี้ท่ี 6.4 โรงเรียนทุก
โรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ท้ังเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) มี
โรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 53.70   
 สวนตัวบ งชี้ ท่ี  6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหนั งสูตร
มาตรฐานสากล มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมากจํานวนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 18.52 
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู 

18 36 7 2 12 15 
(33.33) (66.67) (19.44) (5.56) (33.33) (41.67) 

7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศท่ีสอง ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

17 37 0 9 10 18 
(31.48) (68.52) (0.00) (24.32) (27.03) (48.65) 

รวมเปาหมายท่ี 7 
14 40 3 8 12 17 

(25.93) (74.07) (7.50) (20.00) (30.00) (42.50) 

 จากตารางท่ี 11  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู  ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 42.50  ระดับดี คิดเปนรอยละ 30.00 ระดับ
พอใช คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับปรับปรงุ คิดเปนรอยละ 7.50 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้พบวา ตัวบงชี้ท่ี 7.1  โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมตอนปลาย 
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู  มีโรงเรียนท่ีมีการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 
66.67  และตัวบงชี้ท่ี 7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนท่ีมีการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 68.52  
 โดยตัวบงชี้ท่ี 7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 48.65 และ 
ตัวบงชี้ ท่ี 7.1  โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือ
ในการเรียนรู  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 41.67 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรยีนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยาง
ท่ัวถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

8.1 ผูเรยีนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดจิิทัล 
(Digital Literacy) 

0 54 23 14 6 11 
(0.00) (100.00) (42.59) (25.93) (11.11) (20.37) 

8.2 ผูเรยีนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู
กลุมสาระอยางตอเน่ือง 

0 54 11 9 8 26 
(0.00) (100.00) (20.37) (16.67) (14.81) (48.15) 

รวมเปาหมายท่ี 8 
0 54 11 9 20 14 

(0.00) (100.00) (20.37) (16.67) (37.04) (25.92) 

 จากตารางท่ี 12  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู อยางท่ัวถึงมีคุณภาพในระดับดีมาก 
คิดเปนรอยละ 25.92  ระดับดี  คิดเปนรอยละ 37.04 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 16.67 และระดับ
ปรับปรุง คิดเปนรอยละ 20.37 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาทุกโรงเรียนมีการดําเนินการท้ัง 2 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ท่ี 8.1 
ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับ
ดีมาก คิดเปนรอยละ 20.37 และตัวบงชี้ท่ี 8.2 ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูกลุมสาระอยางตอเนื่อง  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  
คิดเปนรอยละ 48.15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 28 

 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรยีนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจดักระบวนการเรยีนรูอิงถ่ินฐานใหเชื่อม
ประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  จําแนกตามตัวบงชี้และ
ระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู
รอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยู
ของผูเรียน 

4 50 9 14 0 27 
(7.41) (92.59) (18.00) (28.00) (0.00) (54.00) 

9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรยีนรู
อาเซียนศึกษาเช่ือมโยงกับถ่ินฐาน
สังคมไทยและสภาวการณโลก 

2 52 17 5 7 23 
(3.70) (96.30) (32.69) (9.62) (13.46) (44.23) 

รวมเปาหมายท่ี 9 
2 52 8 14 4 26 

(3.70) (96.30) (15.39) (26.92) (7.69) (50.00) 

 จากตารางท่ี 13  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐานใหเชื่อมประสานกับ
การศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 50.00  ระดับดี   
คิดเปนรอยละ 7.69  ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 26.92  และระดับปรับปรงุ คิดเปนรอยละ 15.39 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ี 9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู 
รอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรียน มีโรงเรียนดําเนินการ คิดเปนรอยละ 92.59 และ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทยและ
สภาวการณโลก มีโรงเรียนดําเนินการ คิดเปนรอยละ 96.30  
 โดยตัวบงชี้ท่ี 9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยู
ของผูเรียน มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 54.00 และ ตัวบงชี้ท่ี 9.2 
โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทยและสภาวการณโลก 
มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 44.23 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร  
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 10  ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

10.1 
 

ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 

0 54 21 6 4 23 
(0.00) (100.00) (38.89) (11.11) (7.41) (42.59) 

10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดกรเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 80 

1 53 0 3 3 47 
(1.85) (98.15) (0.00) (5.66) (5.66) (88.68) 

10.3  ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรยีน โครงงาน 
สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ 
เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา รอยละ 75 

5 49 8 2 1 38 
(9.26) (90.74) (16.33) (4.08) (2.04) (77.55) 

10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการ
สอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไมต่าํกวา 
รอยละ 15 ตอป 

35 19 13 0 2 4 
(64.81) (35.19) (68.42) (0.00) (10.53) (21.05) 

10.5 ครูเขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูกับนานาชาติ
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 65 

26 28 21 3 0 4 
(48.15) (51.85) (75.00) (10.71) (0.00) (14.29) 

10.6 ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศ
เกียรติคณุเปนครูดเีพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา
รอยละ 15 ตอป 

2 52 1 6 2 43 
(3.70) (96.30) (1.92) (11.54) (3.85) (82.69) 

10.7  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
การจัดการเรยีนการสอนท้ังในระดับ
โรงเรียนและระดับเครือขาย 

4 50 7 11 6 26 
(7.41) (92.59) (14.00) (22.00) (12.00) (52.00) 

10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและ
นิเทศการสอนในช้ันเรยีน อยางนอย
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

0 54 0 2 6 46 
(0.00) (100.00) (0.00) (3.70) (11.11) (85.19) 

10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของ 
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2 52 4 0 6 42 
(3.70) (96.30) (7.69) (0.00) (11.54) (80.77) 

10.10  ครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการ
ช้ันเรียน 

0 54 0 0 7 47 
(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (12.96) (87.04) 

10.11  ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวา 
ปละ 40 ช่ัวโมง 

0 54 4 3 10 37 
(0.00) (100.00) (7.41) (5.55) (18.52) (68.52) 

รวมเปาหมายท่ี 10 
0 54 1 12 33 8 

(0.00) (100.00) (1.85) (22.22) (61.11) (14.82) 
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 จากตารางท่ี 14 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหมในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 14.82  ระดับดี  คิดเปนรอยละ 
61.11 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 22.22 และระดับปรับปรงุ คิดเปนรอยละ 1.85 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนทุกโรงมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ท่ี 
10.1  ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100   ตัวบงชี้ท่ี 10.8 ครูทุก
คนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ตัวบงชี้ท่ี 
10.10  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  และตัวบงชี้ท่ี 10.11 ครูทุกคนไดรับการ
พัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง  สวนตัวบงชี้ท่ีมีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยท่ีสุด คือ ตัวบงชี้ท่ี 
10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป คิดเปน
รอยละ 35.19 
 โดยตัวบงชี้ท่ี 10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกรเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 80  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 88.68 รองลงมาคือตัวบงชี้ท่ี 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้น มีโรงเรียนท่ีผล
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 87.04  และตัวบงชี้ท่ี 10.8 ครูทุกคนไดรับการ
สังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีโรงเรียนท่ีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 85.19 
 สวนตัวบงชี้ท่ี 10.5 ครูเขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติเพ่ิมข้ึนไม
ต่ํากวารอยละ 65  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 
14.29 

ตารางท่ี 15 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการได
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ  

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

11.1 ผูบริหารทุกคนสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

0 54 13 12 12 17 
(0.00) (100.00) (24.08) (22.22) (22.22) (31.48) 

11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ 

0 54 8 6 19 21 
(0.00) (100.00) (14.81) (11.11) (35.19) (38.89) 

11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 

0 54 21 9 13 11 
(0.00) (100.00) (38.89) (16.67) (24.07) (20.37) 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู 
และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ 

0 54 15 14 16 9 
(0.00) (100.00) (27.78) (25.93) (29.63) (16.66) 

11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(Best Practices) มาใชในการบรหิาร
จัดการครอบคลมุภารกิจทุกดานของ
โรงเรียน 

0 54 14 6 1 33 
(0.00) (100.00) (25.93) (11.11) (1.85) (61.11) 

11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคณุภาพ 
มาตรฐาน ภายนอกระดับดข้ึีนไป 

1 53 13 5 8 27 
(1.85) (98.15) (24.53) (9.43) (15.10) (50.94) 

รวมเปาหมายท่ี 11 
0 54 4 18 16 16 

(0.00) (100.00) (7.41) (33.33) (29.63) (29.63) 

 จากตารางท่ี 15  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ดาน
ระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  ในระดับดี
มาก คิดเปนรอยละ 29.63  ระดับดี  คิดเปนรอยละ 29.63 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 33.33  และ
ระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 7.41 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ คือ ตัวบงชี้ท่ี 11.1 
ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  ตัวบงชี้ท่ี 11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใช
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  ตัวบงชี้ท่ี 11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การจัดการศึกษานานาชาติเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100  ตัวบงชี้ท่ี 11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการ
ความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ท้ังในประเทศ และตางประเทศ และตัวบงชี้ท่ี 11.5 โรงเรียน
ทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดาน
ของโรงเรียน สวนตัวบงชี้ท่ีมีโรงเรียนดําเนินการจํานวนนอยท่ีสุด คือ ตัวบงชี้ท่ี 11.6  โรงเรียนทุกโรง
ผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 98.15 
 โดยตัวบงชี้ ท่ี 11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน  มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
จํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.11 รองลงมาคือตัวบงชี้ท่ี 11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีข้ึนไป มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปน
รอยละ 50.94  และตัวบงชี้ท่ี 11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  มี
โรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 38.89 
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 สวนตัวบงชี้ท่ี 11.4  โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมากจํานวนนอยท่ีสุด   
คิดเปนรอยละ 16.66 

ตารางท่ี 16 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว 
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้  
และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

12.1 โรงเรียนทุกโรงมรีะบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีไดมาตรฐาน 

0 54 3 8 8 35 
(0.00) (100.00) (5.56) (14.81) (14.81) (64.82) 

12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการ
ดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม สนับสนุน 
แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล 

0 54 3 7 7 37 
(0.00) (100.00) (5.56) (12.96) (12.96) (68.52) 

12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ 
ผูเรยีนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเตม็ตาม
ศักยภาพอยางตอเน่ือง 

0 54 4 5 6 39 
(0.00) (100.00) (7.41) (9.26) (11.11) (72.22) 

รวมเปาหมายท่ี 12 
0 54 3 6 9 36 

(0.00) (100.00) (5.55) (11.11) (16.67) (66.67) 

 จากตารางท่ี 16  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปน
รายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 66.67  ระดับดี  คิดเปน
รอยละ 16.67 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 11.11  และระดับปรับปรงุ คิดเปนรอยละ 5.55 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ท้ัง 3 ตัวบงชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ โดยตัวบงชี้ท่ี 
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.22  
รองลงมาคือตัวบงชี้ท่ี 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม สนับสนุน 
แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก คิด
เปนรอยละ 68.52   
 สวนตัวบงชี้ท่ี 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน มีโรงเรียนท่ี
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 64.82 
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13  โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ  
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาในระดับ
เดียวกัน ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค 
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

0 54 30 8 5 11 
(0.00) (100.00) (55.56) (14.81) (9.26) (20.37) 

13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู
แลกเปลีย่นประสบการณและทรัพยากร 
ระหวางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา 

0 54 16 9 5 24 
(0.00) (100.00) (29.63) (16.67) (9.26) (44.44) 

13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไม
ต่ํากวา รอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอ่ืน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

0 54 21 29 3 1 
(0.00) (100.00) (38.89) (53.70) (5.56) (1.85) 

รวมเปาหมายท่ี 13 
0 54 18 17 16 3 

(0.00) (100.00) (33.33) (31.48) (29.63) (5.56) 

 จากตารางท่ี 17  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13  โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ  ในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 5.56  ระดับดี  คิดเปนรอยละ 29.63 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 31.48 และระดับปรับปรุง 
คิดเปนรอยละ 33.33 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาท้ัง 3 ตัวบงชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินงาน โดยตัวบงชี้ท่ี 
13.2  โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากร ระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
44.44 รองลงมาคือตัวบงชี้ท่ี 13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
การศึกษาในระดับเดียวกัน ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ  มี
โรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 20.37 
 สวนตัวบงชี้ ท่ี  13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนไมต่ํากวา รอยละ 75 ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศ มีโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับดีมาก จํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.85 
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหม
ใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและคุมคา จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

14.1 
 

โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏบัิติการ 
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมลัตมิีเดยี  
ศูนยวิทยบริการและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  
ท่ีทันสมัย มีคณุภาพ เอ้ือตอการเรยีนรู 

0 54 4 11 15 24 
(0.00) (100.00) (7.41) (20.37) (27.78) (44.44) 

14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน 
ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียน
อยาง มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 

0 54 4 6 10 34 
(0.00) (100.00) (7.41) (11.11) (18.52) (62.96) 

รวมเปาหมายท่ี 16 
0 54 3 7 12 32 

(0.00) (100.00) (5.56) (12.96) (22.22) (59.26) 

 จากตารางท่ี 18  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพ
เอ้ือตอการเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา ในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 59.26  
ระดับดี  คิดเปนรอยละ 22.22 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 12.96 และระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 
5.56 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ท้ัง 2 ตัวบงชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ  โดยตัวบงชี้ท่ี 
14.1 โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการ
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือตอการเรียนรู มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 44.44  และตัวบงชี้ท่ี 14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน 
ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา มีโรงเรียนท่ีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.96 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 35 

 

ตารางท่ี 19 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน
และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ  

ขอ ตัวบงช้ี 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมลูแหลง
เรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกร
ตางๆทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

0 54 18 11 5 20 
(0.00) (100.00) (33.33) (20.37) (9.26) (37.04) 

15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
รอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สงัคม 
ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 

0 54 7 15 8 24 
(0.00) (100.00) (12.96) (27.78) (14.82) (44.44) 

15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจาก
สถาบันศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

0 54 17 20 8 9 
(0.00) (100.00) (31.48) (37.04) (14.81) (16.67) 

รวมเปาหมายท่ี 15 
0 54 9 14 22 9 

(0.00) (100.00) (16.67) (25.92) (40.74) (16.67) 

 จากตารางท่ี 19  พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกร
ตางๆ ทุกภาคสวน  เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 16.67  ระดับดี คิดเปนรอยละ 40.74 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 25.92 และระดับปรับปรุง 
คิดเปนรอยละ 16.67 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ท้ัง 3 ตัวบงชี้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการ โดยตัวบงชี้ท่ี 
15.2  โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดาน ครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ ภูมิศาสตร 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง มีโรงเรียนท่ี
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมาคือตัวบงชี้ท่ี 
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโรงเรียนท่ีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  คิดเปน
รอยละ 37.04 
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 สวนตัวบงชี้ท่ี 15.3  โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันศึกษาและองคกรอ่ืนๆ 
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ มีโรงเรียนท่ีมีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16.67 
 
ตอนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ดาน 

ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System)  

  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเก่ียวกับสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ดาน ไดแก 
ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System)  ปรากฏดังตารางท่ี 20-35 

ตารางท่ี 20 แสดงคารอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองงานตามประเด็นยุทธศาสตร  
 4 ดาน จําแนกตามเปาหมายและระดับการปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
ดานคุณภาพผูเรียน 26.70 24.86 30.02 18.42 
เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคณุภาพไดมาตรฐาน
ระดับสากล 

24.07 27.04 29.63 19.26 

เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสญัลกัษณ
และภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อยางมีประสทิธิผล 

37.96 22.84 26.85 12.35 

เปาหมายท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณสามารถไตรตรอง 
วิเคราะห สังเคราะห รเิริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ 

32.10 24.69 26.54 16.67 

เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบพัฒนา ช้ินงาน 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครือ่งมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีทักษะการ
วางแผนจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 

25.92 25.19 30.74 18.15 

เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคณุธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ิน
ฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบรกิาร มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมจีิตสาํนึกรับผิดชอบตอสงัคม
โลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

13.43 24.54 36.34 25.69 

ดานระบบการเรียนรู 19.82 26.74 30.12 23.32 
เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลกัสูตร การเรยีนการสอนอิง
มาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and 
Instruction) 

26.39 25.47 24.07 24.07 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู 

29.63 18.51 28.71 23.15 

เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือการเรียนรู
อยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 

12.96 35.19 28.71 23.14 

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรูอิงถ่ินฐาน                       
ใหเช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

11.11 29.63 39.81 19.45 

เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม 

19.02 24.92 29.29 26.77 

ดานระบบการบริหารจัดการ 10.39 24.49 36.62 28.50 
เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจดัการไดคณุภาพระดับมาตรฐานสากล 10.80 25.31 35.80 28.09 
เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียน
เปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

3.70 20.99 37.65 37.66 

เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาครีวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวาง
ประเทศ 

16.67 27.16 36.42 19.75 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 7.87 33.49 36.26 22.38 
เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมี
คุณภาพเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 

6.48 30.56 37.96 25.00 

เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มสีถาบัน และองคกร
ตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษา 

9.26 36.42 34.57 19.75 

รวม 18.63 26.56 32.21 22.60 

 จากตารางท่ี 20 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน อยูในระดับ A4  รอยละ 22.60 ระดับ A3  รอยละ 32.21 ระดับ A2  
รอยละ 26.56 และระดับ A1 รอยละ 18.63 
 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นยุทธศาสตร พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญประเมินในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ดานคุณภาพผูเรียนอยูในระดับ A3 รอยละ 30.02 ดานระบบการเรียนรู อยูใน
ระดับ A3 รอยละ 30.12 ดานระบบการบริหารจัดการ อยูในระดับ A3 รอยละ 36.62 และดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู อยูในระดับ A3 รอยละ 36.26 
 เม่ือพิจารณาเปนรายเปาหมาย พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ ประเมินการปฏิบัติของ
ตนเองอยูในระดับ A4 จํานวน 1 เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 12 (รอยละ 37.66) อยูในระดับ A3 
จํานวน 8 เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 1 (รอยละ 29.63), เปาหมายท่ี 4 (รอยละ 30.74), เปาหมาย
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ท่ี 5 (รอยละ 36.34), เปาหมายท่ี 9 (รอยละ 39.81), เปาหมายท่ี 10 (รอยละ 29.29), เปาหมายท่ี 
11 (รอยละ 35.80), เปาหมายท่ี 13 (รอยละ 36.42), และเปาหมายท่ี 14 (รอยละ 37.96) อยูใน
ระดับ A2 จํานวน 2 เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 8 (รอยละ 35.19) และเปาหมายท่ี 15 (รอยละ 
36.42) และระดับ A1 จํานวน 4 เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 2 (รอยละ 37.96), เปาหมายท่ี 3 (รอย
ละ 32.10), เปาหมายท่ี 6 (รอยละ 26.39) และเปาหมายท่ี 7 (รอยละ 29.63) 

ตารางท่ี 21  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจากการทดสอบ

ระดับชาต ิ มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา  รอยละ 50 
    
    

1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดานคณติศาสตร วิทยาศาสตร และ
การอาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

    

    
1.3 ผูเรยีนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตาม

สาระการเรียนรูสากล 
35 7 6 6 

(64.82) (12.96) (11.11) (11.11) 
1.4 ผูเรยีนมีทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป  จากฐานเดิมของโรงเรียน 
4 18 20 12 

(7.41) (33.33) (37.04) (22.22) 
1.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง  รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
4 21 19 10 

(7.41) (38.89) (35.18) (18.52) 
1.6 ผูเรยีนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 3 17 19 15 

(5.56) (31.48) (35.18) (27.78) 
1.7 ผูเรยีนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง 

ปรากฏเปนท่ีประจักษ ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไม
ต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

19 10 16 9 
(35.18) (18.52) (29.63) (16.67) 

รอยละเฉลีย่ 24.07 27.04 29.63 19.26 

จากตารางท่ี 21 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเอง
ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 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 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีประเมินการปฏิบัติของ
ตนเอง อยูในระดับ A3 จาํนวน 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) โดยท่ี
ตัวบงชี้ขอ 1.1 และ1.2 ไมไดกําหนดใหโรงเรียนประเมินระดับการปฏิบัติ 

ตารางท่ี 22  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
ท้ังภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ
และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
การปฏิบัติ  

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
2.1 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการ

เรียนรูภาษาไทยอยูในระดับด ี
8 14 24 8 

(14.81) (25.93) (44.45) (14.81) 

2.2 ผูเรยีนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอย
ละ 3 ตอป 

5 22 17 10 
(9.26) (40.74) (31.48) (18.52) 

2.3 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 

32 9 8 5 
(59.26) (16.67) (14.81) (9.26) 

2.4 ผูเรยีนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไม
ต่ํากวารอยละ 3 ตอป 

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

2.5 
ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันฯท่ี ไดรับการรับรอง 

35 5 12 2 
(64.82) (9.26) (22.22) (3.70) 

2.6 ผูเรยีนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาสญัลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 23 10 15 6 

(42.59) (18.52) (27.78) (11.11) 
รอยละเฉลีย่ 37.96 22.84 26.85 12.35 

 จากตารางท่ี 22 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ัง
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล อยูในระดับ A4  รอยละ 12.35 ระดับ A3 รอยละ 26.85 
ระดับ A2 รอยละ 22.84 และระดับ A1 รอยละ 37.96 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญประเมินการปฏิบัติของ
ตนเอง อยูในระดับ A3 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดคือ ตัวบงชี้ขอ 2.1 (รอยละ 44.45) ระดับ A2  จํานวน  
1 ตัวบงชี้ ไดคือ ตัวบงชี้ขอ 2.2 (รอยละ 40.74) และระดับ A1 จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 
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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ตารางท่ี 23  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ  
สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ 
จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
3.1 ผูเรยีนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลีย่นเรยีนรู  

ท่ีแสดงถึงการคิด ตดัสินใจ แกปญหา 
11 13 19 11 

(20.37) (24.07) (35.19) (20.37) 
3.2 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการ

เรียนรูสากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป 
35 8 5 6 

(64.82) (14.81) (9.26) (11.11) 
3.3 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความสามารถในการวิเคราะห

สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใช
ความคิดในระดับสูง มีเหตผุล 

6 19 19 10 
(11.10) (35.19) (35.19) (18.52) 

รอยละเฉลีย่ 32.10 24.69 26.54 16.67 

 จากตารางท่ี 23 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินความในการปฏิบัติของ
ตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผู เรียนมีทักษะการคิดมี
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 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ 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) 

ตารางท่ี 24  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีปฏิบัติ ตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน 
จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New 
Economy) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ  

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
4.1 ผูเรยีนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ 

สัญลักษณ สญัรูป) เพ่ือการตีความ  สื่อสาร และสรางสรรค 
7 15 20 12 

(12.96) (27.78) (37.04) (22.22) 
4.2 ผูเรยีนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน  

โดยใชขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ 
7 13 23 11 

(12.96) (24.08) (42.59) (20.37) 
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
4.3 ผูเรยีนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ 

นําเสนอ เผยแพร ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาตเิพ่ิมข้ึน ไมต่ํา
กวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน 

22 12 14 6 
(40.74) 22.22) (25.93) (11.11) 

4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรค
งาน ท้ังดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสาร
เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน
ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

27 14 8 5 
(50.00) (25.93) (14.81) (9.26) 

4.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมิน
ทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพ
และความตองการของตนเองและสังคม 

7 14 18 15 
(12.96) (25.93) (33.33) (27.78) 

รอยละเฉลีย่ 25.92 25.19 30.74 18.15 

 จากตารางท่ี 24 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา 
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ 
ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) อยูใน
ระดับ A4 รอยละ 18.15  ระดับ A3 รอยละ 30.74  ระดับ A2 รอยละ 25.19 และระดับ A1 รอยละ 
25.92 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญประเมินการปฏิบัติของ
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) 
 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 42 

 

ตารางท่ี 25  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปน
ไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก 
เปนสมาชิกท่ีเขมแข็ง ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
5.1 ผูเรยีนทุกคนมีศลีธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเปนไทย 

รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

4 12 20 18 
(7.41) (22.22) (37.04) (33.33) 

5.2 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู สามารถ
วิเคราะหสภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ  
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปน ถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือ
การพัฒนา 

6 13 20 15 
(11.11) (24.07) (37.04) (27.78) 

5.3 ผูเรยีนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดานการจดัการ
ตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม และการ
จัดการสรางงานอาชีพ 

6 15 20 13 
(11.11) (27.78) (37.04) (24.07) 

5.4 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของ
โลกความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

8 13 18 15 
(14.82) (24.07) (33.33) (27.78) 

5.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

11 14 17 12 
(20.37) (25.93) (31.48) (22.22) 

5.6 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซอนในสถานการณตางๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ การ
ปกปองคุมครองสังคม  สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย 

7 13 23 11 
(12.96) (24.08) (42.59) (20.37) 

5.7 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัตกิิจกรรมบริการเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา 

7 10 21 16 
(12.96) (18.52) (38.89) (29.63) 

5.8 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

9 16 18 11 
(16.67) (29.63) (33.33) (20.37) 

รอยละเฉลีย่ 13.43 24.54 36.34 25.69 
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 จากตารางท่ี 25 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินในการปฏิบัติของตนเอง
ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปน
ไทย ภู มิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยมีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  อยูในระดับ A4 รอยละ 25.69  ระดับ A3 รอยละ 36.34 
ระดับ A2 รอยละ 24.54 และระดับ A1 รอยละ 13.43 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญประเมินการปฏิบัติของ
ตนเอง อยูในระดับ A3 ท้ัง 8 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 5.1 (รอยละ 37.04), ตัวบงชี้ขอ 5.2 (รอยละ 
37.04), ตัวบงชี้ขอ 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)  

ตารางท่ี 26  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามเปาหมาย
การดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 6 โรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนอิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard 
Curriculum and Instruction) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสตูร

มาตรฐานสากล 
17 16 13 8 

(31.48) (29.63) (24.07) (14.82) 
6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจดัการเรียนรู ในสาระการเรยีนรู

สากลในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
32 9 4 9 

(59.26) (16.67) (7.40) (16.67) 
6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาท่ี

สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ 
ความตองการของผูเรียน 

5 14 19 16 
(9.26) (25.93) (35.18) (29.63) 

6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
สังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ท้ังเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Economy) 

3 16 16 19 
(5.56) (29.63) (29.63) (35.18) 

รอยละเฉลีย่ 26.39 25.47 24.07 24.07 

 จากตารางท่ี 26 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
อิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and Instruction) อยู ในระดับ A4  
รอยละ 24.07 ระดับ A3  รอยละ 24.07 ระดับ A2  รอยละ 25.47 และระดับ A1 รอยละ 26.39 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 44 

 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญประเมินการปฏิบัติของ
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)  

ตารางท่ี 27 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการ
ปฏิบัติ  

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยม
ตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการ
เรียนรู 

17 11 16 10 
(31.48) (20.37) (29.63) (18.52) 

7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง 
ในระดับมัธยมตอนปลาย 

15 9 15 15 
(27.78) (16.66) (27.78) (27.78) 

รอยละเฉลีย่ 29.63 18.51 28.71 23.15 

 จากตารางท่ี 27 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู อยูในระดับ A4  รอยละ 23.15 ระดับ A3  รอยละ 
28.71 ระดับ A2  รอยละ 18.51 และระดับ A1  รอยละ 29.63 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้  พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ มีการประเมินการ
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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ตารางท่ี 28  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการ
เรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
8.1 ผูเรยีนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดจิิทัล (Digital Literacy) 10 23 10 11 

(18.52) (42.59) (18.52) (20.37) 
8.2 ผูเรยีนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

เพ่ือการเรยีนรูกลุมสาระอยางตอเน่ือง 
4 15 21 14 

(7.41) (27.78) (38.89) (25.92) 
รอยละเฉลีย่ 12.96 35.19 28.71 23.14 

 จากตารางท่ี 28 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมี
คุณภาพ อยูในระดับ A4  รอยละ 23.14 ระดับ A3  รอยละ 28.71 ระดับ A2  รอยละ 35.19 และ
ระดับ A1  รอยละ 12.96 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง  ในตัวบงชี้ขอ 8.1 อยูในระดับ A2 (รอยละ 42.59) และตัวบงชี้ขอ 8.2 อยูในระดับ A3 
(รอยละ 38.89)  

ตารางท่ี 29  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ิน
ฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกจําแนกตามตัว
บงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู รอบดาน 

ผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรียน 
7 13 23 11 

(12.96) (24.08) (42.59) (20.37) 
9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรยีนรูอาเซียนศึกษาเช่ือมโยง 

กับถ่ินฐานสังคมไทยและสภาวการณโลก 
5 19 20 10 

(9.26) (35.18) (37.04) (18.52) 
รอยละเฉลีย่ 11.11 29.63 39.81 19.45 

 จากตารางท่ี 29 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐานให
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เชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  อยูในระดับ A4 รอยละ 19.45 
ระดับ A3  รอยละ 39.81 ระดับ A2  รอยละ 29.63 และระดับ A1  รอยละ 11.11 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินความกาวหนา
ในการดําเนินงานของตนเอง อยูในระดับ A3 ท้ัง 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 9.1 (รอยละ 42.59) 
และตัวบงชี้ขอ 9.2 (รอยละ 37.04) 

ตารางท่ี 30  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น   
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ 
มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี ้
และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
10.1 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพ่ิมข้ึนเปน

รอยละ 100 
6 20 17 11 

(11.11) (37.04) (31.48) (20.37) 
10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจดักรเรียน

การสอนเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 80 
7 15 15 17 

(12.96) (27.78) (27.78) (31.48) 
10.3 ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรยีน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร 

บทความ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 75 
11 11 18 14 

(20.37) (20.37) (33.33) (25.93) 
10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาตเิพ่ิมข้ึนไม

ต่ํากวารอยละ 15 ตอป 
31 9 5 9 

(57.40) (16.67) (9.26) (16.67) 
10.5 ครูเขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูกับ

นานาชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 65 
25 9 13 7 

(46.30) (16.67) (24.07) (12.96) 
10.6 ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครดูี

เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา  รอยละ 15 ตอป 
4 15 20 15 

(7.41) (27.78) (37.03) (27.78) 

10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรยีนการ
สอนท้ังในระดับโรงเรียนและระดบัเครือขาย 

6 14 20 14 
(11.11) (25.93) (37.03) (25.93) 

10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในช้ัน
เรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4 14 18 18 
(7.41) (25.93) (33.33) (33.33) 

10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของ อยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

10 14 13 17 
(18.52) (25.93) (24.07) (31.48) 

10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการช้ันเรียน 
 

5 11 20 18 
(9.26) (20.37) (37.04) (33.33) 

10.11 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ช่ัวโมง 
 

4 16 15 19 
(7.41) (29.63) (27.78) (35.18) 

รอยละเฉลีย่ 19.02 24.92 29.29 26.77 
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 จากตารางท่ี 30 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 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 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินความกาวหนา
ในการดําเนินงานของตนเอง อยูในระดับ A4 จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 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) และตัวบงชี้ขอ 10.10 (รอยละ 37.04) โดยท่ีตัวบงชี้ขอ 10.8 โรงเรียนประเมิน
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) 

ตารางท่ี 31  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
11.1 ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 6 14 19 15 

(11.11) (25.93) (35.18) (27.78) 
11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 2 14 20 18 

(3.70) (25.93) (37.04) (33.33) 
11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัด

การศึกษานานาชาติเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 
13 11 20 10 

(24.07) (20.37) (37.04) (18.52) 
11.4 โรงเรียนทุกโรงมรีะบบการจัดการความรู และการสราง

นวัตกรรมเผยแพร ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

7 18 17 12 
(12.96) (33.34) (31.48) (22.22) 

11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใช
ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน 

5 12 17 20 
(9.26) (22.22) (31.48) (37.04) 

11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคณุภาพมาตรฐาน ภายนอก
ระดับดีข้ึนไป 

2 13 23 16 
(3.70) (24.08) (42.59) (29.63) 

รอยละเฉลีย่ 10.80 25.31 35.80 28.09 

 จากตารางท่ี 31 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินงานของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียน
บริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล อยูในระดับ A4  รอยละ 28.09 ระดับ A3  รอยละ 
35.80 ระดับ A2  รอยละ 25.31 และระดับ A1  รอยละ 10.80 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 48 

 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินความกาวหนา
ในการดําเนินงานของตนเอง อยูในระดับ A4 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแกตัวบงชี้ขอ 11.5 (รอยละ 37.04) 
ระดับ A3 จาํนวน 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 จาํนวน 1 ตัว
บงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 11.4 (รอยละ 33.34) 

ตารางท่ี 32  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับ
การปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
12.1 โรงเรียนทุกโรงมรีะบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน 2 10 22 20 

(3.70) (18.52) (40.74) (37.04) 
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการ

สงเสริม สนับสนุน  แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล 

1 12 21 20 
(1.85) (22.22) (38.89) (37.04) 

12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรยีนทุกคนใหไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางตอเน่ือง 

3 12 18 21 
(5.56) (22.22) (33.33) (38.89) 

รอยละเฉลีย่ 3.70 20.99 37.65 37.66 

 จากตารางท่ี 32 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว 
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับ A4 รอยละ 37.66  
ระดับ A3 รอยละ 37.65 ระดับ A2 รอยละ 20.99  และระดับ A1 รอยละ 3.70 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง อยูในระดับ A4 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 12.3 (รอยละ 38.89) ระดับ A3 ท้ัง 2 
ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 12.1 (รอยละ 40.74) และ ตัวบงชี้ขอ 12.2 (รอยละ 38.89)  
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 49 

 

ตารางท่ี 33  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ       
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด

การศึกษาในระดับเดยีวกัน ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค 
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

9 15 15 15 
(16.66) (27.78) (27.78) (27.78) 

13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และทรัพยากร ระหวางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา 

8 15 20 11 
(14.81) (27.78) (37.04) (20.37) 

13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไมต่ํากวารอยละ 75 
ไดแลกเปลีย่นเรยีนรูกับสถานศึกษาอ่ืน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

10 14 24 6 
(18.52) (25.93) (44.44) (11.11) 

รอยละเฉลีย่ 16.67 27.16 36.42 19.75 

 จากตารางท่ี 33 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินงานของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมี
ภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ อยูในระดับ A4  รอยละ 19.75  ระดับ A3  รอยละ 36.42 ระดับ A2  รอยละ 
27.16 และระดับ A1  รอยละ 16.67 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง อยูในระดับ A3 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 13.2 (รอยละ 37.04) และตัวบงชี้ขอ
13.3 (รอยละ 44.44) โดยท่ีตัวบงชี้ขอ 13.3 โรงเรียนมีการประเมินการปฏิบัติของตนเองอยูในระดับ 
A2, A3 และ A4 เทากันรอยละ 27.78 
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ตารางท่ี 34  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ
แหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา  
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
14.1 

 
โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏบัิติการ หองเรียน
อิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ท่ีทันสมัย มีคณุภาพ เอ้ือตอการเรยีนรู 

4 17 20 13 
(7.41) (31.48) (37.04) (24.07) 

14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรยีนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา 
ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและคุมคา 

3 16 21 14 
(5.55) (29.63) (38.89) (25.93) 

รอยละเฉลีย่ 6.48 30.56 37.96 25.00 

 จากตารางท่ี 34 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลง
เรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา  อยูในระดับ A4  
รอยละ 25.00  ระดับ A3 รอยละ 37.96  ระดับ A2 รอยละ 30.56  และระดับ A1 รอยละ 6.48 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินความกาวหนา
ในการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับ A3 ท้ัง 2 ตัวบงชี้ ดังนี้ ตัวบงชี้ขอ 14.1 (รอยละ 37.04) และตัว
บงชี้ขอ 14.2 (รอยละ 38.89)  

ตารางท่ี 35  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็น    
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาจําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ  

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมลูแหลงเรียนรูในชุมชน 

สถาบัน และองคกรตางๆทุกภาคสวนเพ่ือสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

6 22 17 9 
(11.11) (40.74) (31.48) (16.67) 

15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลมุ
การเรยีนรูธรรมชาติ ภมูิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

3 16 22 13 
(5.56) (29.63) (40.74) (24.07) 

15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันศึกษาและ
องคกรอ่ืนๆ ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 

6 21 17 10 
(11.11) (38.89) (31.48) (18.52) 

รอยละเฉลีย่ 9.26 36.42 34.57 19.75 
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 จากตารางท่ี 35 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนมัธยมศึกษาประเมินการปฏิบัติของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 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 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีการประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง อยูในระดับ A3 จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือตัวบงชี้ 15.2 (รอยละ 40.74) และระดับ A2 
จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 15.1 (รอยละ 40.74) และตัวบงชี้ขอ 15.3 (รอยละ 38.89) 
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บทท่ี 4 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามประกาศทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553-2561) และจุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดาน
ระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู เพ่ือนําผลไปใชเปนขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
ของการจัดการศึกษา และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใหมีประสิทธิภาพตอไป ซ่ึงมีขอสรุป อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ

มัธยมศึกษายุคใหม พ.ศ. 2553–2561 ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู 
ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม  
พ.ศ. 2553–2561 ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

3. เพ่ือศึกษาผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เก่ียวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาใน 4 ดาน 
ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลง
เรียนรู ตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System) 

กลุมเปาหมาย 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

จํานวน 54 โรงเรียน 

เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 
เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557 ไดแก แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 จํานวน 1 ฉบับ 

ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการปฏิบัติ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553-2561) 
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ท้ัง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู ครอบคลุมเปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 15 เปาหมาย 
รวมท้ังเพ่ิมเติมประเด็นสําคัญ ตามประกาศจุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

การวิเคราะหขอมูล 
ดําเนินการวิเคราะหและแปลผลขอมูลเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงค ดวยสถิติเชิงบรรยาย 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย แลวจําแนกระดับคุณภาพ ดังนี้ 
ระดับคุณภาพการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน จําแนกเฉพาะโรงเรียนท่ีดําเนินการ

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 
ระดบัปรับปรุง 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  มีผลสําเร็จท่ีตอเนื่องยั่งยืน 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลของการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนี้ 
 ผลการดําเนินงานจัดการมัธยมศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา

ยุคใหม พ.ศ. 2553-2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 15 เปาหมาย 67 ตัวบงชี้ ในภาพรวม
พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน ระดับดีมาก รอย
ละ 3.70 ระดับดี รอยละ 46.30 ระดับพอใช รอยละ 48.15 และระดับปรับปรุง รอยละ 1.85 โดย
ประเด็นยุทธศาสตรทีมีโรงเรียนจํานวนมากท่ีสุดดําเนินงาน ระดับดีมาก คือ ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
(รอยละ 25.93) รองลงมาคือดานระบบการบริหารจัดการ (รอยละ 24.07) และดานระบบการเรียนรู 
(รอยละ 16.67) โดยประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียนไมมีโรงเรียนดําเนินงานอยูระดับดีมาก  
และเม่ือพิจารณาเปนรายเปาหมายพบวามีเปาหมายจํานวน 4 เปาหมายท่ีโรงเรียน รอยละ 50 ข้ึนไป 
มีการดําเนินงานในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 

เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ
และจิตใจบริการ มีความเปนผลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีทักษะการดํารงชีวิตและมี
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จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอย
ละ 77.78) 

เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนวชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลใหได
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ (รอยละ 66.67) 

เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและคุมคา (รอยละ 59.26) 

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเชื่อมโยงประสานกับการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอยละ 50.00) 

สําหรับตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไปมีการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมาย มีจํานวน  
34 ตัวบงชี้ เรียงตามลําดับจํานวนโรงเรียนจากมากไปนอย แตละเปาหมายเปนดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรูความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จํานวน 
3 ตัวบงชี้ ไดแก 
  ตัวบงชี้ขอ 1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง รักการอานและการเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รอยละ 77.78)  
  ตัวบงชี้ขอ 1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน (รอยละ 61.11) 
  ตัวบงชี้ขอ 1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู (รอยละ 
53.70) 

เป าหมายท่ี  2  ผู เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี
ประสิทธิผล จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก 
  ตัวบงชี้ขอ 2.3 ผู เรียนไมตํ่าวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรู และทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง (รอยละ 68.42)  
  ตัวบงชี้ขอ 2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาสัญลักษณ และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) (รอยละ 68.00) 
  ตัวบงชี้ขอ 2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศท่ีสอง จากสถาบันฯท่ีไดรับการรับรอง (รอยละ 55.56) 

เปาหมายท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห 
ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก 
  ตัวบงชี้ขอ 3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู
สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 82.35) 
  ตัวบงชี้ขอ 3.3 ผู เรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห 
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล (รอยละ 
67.93) 
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เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดย
ใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการทํางานเปนทีม เห็นชองทางสรางงาน
อาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (News Economy) จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงชี้ขอ 4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม (รอยละ 
68.52) 

เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณภาพ และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ 
และจิตใจบริการ มีความเปนผลเมืองตามวัฒนธรรม ประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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) 
  ตัวบงชี้ขอ 5.7 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน
สาธารณะดวยจิตอาสา (รอยละ 87.04) 
  ตัวบงชี้ขอ 5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนักรอบรู สามารถวิเคราะห
สภาพการณทางระบบนิเวศ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา (รอยละ 
85.19) 
  ตัวบงชี้ขอ 5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซอน
ในสถานการณตางๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอมและอุดมการณ
ประชาธิปไตย (รอยละ 81.48) 
  ตัวบงชี้ขอ 5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ (รอยละ 56.61) 
  ตัวบงชี้ขอ 5.1 ผู เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย
รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิธีประชาธิปไตย (53.71) 

เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class 
standard curriculum and instruction) มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงชี้ขอ 6.3 โรงเรียนไมตํ่ากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริม
ความเปนเลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน (รอยละ 76.00) 
  ตัวบงชี้ขอ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสารถการเรียนรูสากลใน
โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล (รอยละ 64.71) 
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  ตัวบงชี้ขอ 6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Bases Economy) และ
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) (รอยละ 53.70) 

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงชี้ขอ 9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณใน
ถ่ินท่ีอยูของผูเรียน (รอยละ 54.00)  

เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพครูยุคใหม มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ ไดแก  
  ตัวบงชี้ขอ 10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 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 ประกาศเกียรติคุณเปนครูดีเพ่ิมข้ึนไม
ต่ํากวารอยละ 15 ตอป (รอยละ 82.69) 
  ตัวบงชี้ขอ 10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของอยางนอยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง (รอยละ 80.77) 
  ตัวบงชี้ขอ 10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร 
บทความ เผยแพรเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 75 (รอยละ 77.55)  
  ตัวบงชี้ขอ 10.11 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมตํ่ากวาปละ 40 ชั่วโมง (รอยละ 
68.52) 
  ตัวบงชี้ขอ 10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนท้ัง
ในระดับโรงเรียนและระดับเครือขาย (รอยละ 52.00) 

เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
ไดแก 
  ตัวบงชี้ขอ 11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชใน
การบริหารจัดการครอบคลมุภารกิจทุกดานของโรงเรียน (รอยละ 61.11) 
  ตัวบงชี้ขอ 11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกระดับดี
ข้ึนไป (รอยละ 50.94) 

เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนเปนรายบุคคล ใหได
พัฒนาคนเต็มตามศักยภาพ มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก 
  ตัวบงชี้ขอ 12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนทุกคนใหไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่อง (รอยละ 72.22) 
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  ตัวบงชี้ขอ 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทาง ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม 
สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรยีนเปนรายบุคคล (รอยละ 68.52) 
  ตัวบงชี้ขอ 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน (รอย
ละ 64.82) 

เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพ เอ้ือตอการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึง และคุมคา จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ขอ 14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง 
ปฏิบัติของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและคุมคา (รอยละ 62.96) 

โดยมีจํานวน 4 เปาหมายท่ีทุกตัวบงชี้ไมมีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไปมีการดําเนินงานบรรลุ
คาเปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู  เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษดิจิทัล (Digital Literacy) และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ เปาหมายท่ี 13 
โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ 
และระหวางประเทศ และเปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกร
ตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษาใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ
และดานคุณภาพแหลงเรียนรู  พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเองดังนี้ 

ระดับ A4 จํานวน 1 เปาหมาย ไดแก 
เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลใหได

พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ (รอยละ 37.66) 
ระดับ A3 จํานวน 8 เปาหมาย ไดแก 
เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล (รอยละ 

29.63) 
เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช

เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผนจัดการทํางานเปนทีม และเห็นชอบทางสราง
งานวิชาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (News Economy) (รอยละ 30.74) 

เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณภาพ มีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และ
จิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทิศทางการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอยละ 
36.34)  

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอยละ 39.81)  
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เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ครูยุคใหม (รอยละ 29.29) 

เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล (รอยละ 35.80) 
เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังใน

ระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระหวางประเทศ (รอยละ 36.42) 
เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู 

อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและคุมคา (รอยละ 37.96) 
ระดับ A2 จํานวน 2 เปาหมาย ไดแก 
เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจัดการเรียนรู เรื่องภาษดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ (รอยละ 35.19) 
เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกรตางๆ ทุกภาคสวน 

เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (รอยละ 36.42) 
ระดับ A1 จํานวน 4 เปาหมาย ไดแก 
เป าหมาย ท่ี  2 ผู เรียน มีความสามารถในการสื่ อสารท้ั งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี
ประสิทธิผล (รอยละ 37.96) 

เปาหมายท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห 
ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ (รอยละ 32.10) 

เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class 
standard curriculum and instruction) (รอยละ 26.39) 

เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและ
การเรียนรู (รอยละ 29.63) 

อภิปรายผล 
การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปการศึกษา 2557 ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้ 
1. ในสวนท่ีเปนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 

1.1 ดานคุณภาพผูเรียน ท่ีประกอบดวย 29 ตัวบงชี้ (ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
จํานวน 28 ตัวบงชี้  ซ่ึงตัวบงชี้ท่ีไมดําเนินการติดตามและประเมินผล คือตัวบงชี้ขอ 1.2 ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอานไมต่ําวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ 
PISA) เนื่องจากในปการศึกษา 2557 ไมมีการดําเนินการทดสอบ) มี 16 ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียน รอยละ 50 
ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

1.2 ดานระบบการเรียนรู ท่ีประกอบดวย 21 ตัวบงชี้ มี 12 ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียน รอยละ 
50 ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

1.3 ดานระบบการบริหารจัดการ ท่ีประกอบดวย 12 ตัวบงชี้ มี 5 ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียน  
รอยละ 50 ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 59 

 

1.4 ดานคุณภาพแหลงเรียนรู ท่ีประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ มี 1 ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 
50 ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

สรุปรวมท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย 15 เปาหมาย 67 ตัวบงชี้ มี 11 เปาหมาย 34 ตัวบงชี้ท่ี
โรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมาย ท้ังนี้อาจเปนเพราะมีปญหาอุปสรรค
บางประการท่ีทําใหมีหลายตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนยังไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุคาเปาหมายได ไดแก 

1) โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีอยูถึง 33 โรงเรียน จากจํานวน 54 โรงเรียน คิด
เปนรอยละ 61.11 ยังมีศักยภาพไมเพียงพอในการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
เครื่องมือในการเรียนรู 

2) โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กตองพ่ึงพางบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบ ICT จาก
จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ทําใหโรงเรียนกลุมนี้ขาดความพรอมดาน ICT  

3) การขาดครู อันเนื่องจากเกณฑท่ีกําหนดอัตราสวน จํานวนครูตอจํานวนนักเรียน การ
โยกยายครูกลางปการศึกษา การบรรจุแตงตั้งครูท่ีลาชา การขอยายของครูเขาสูโรงเรียนในเขตเมือง 
ซ่ึงสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

4) ครูและผูเรียนใชเวลาสวนใหญกับ Social Media ท่ีไมไดใชเพ่ือการเรียนรู แตใชเพ่ือ
ความสนุกสนาน ความบันเทิง และการพูดคุยท่ีไมจําเปนท้ังในเวลาราชการ และเวลาเรียน 

5) ความไมเขมแข็งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในการขับเคลื่อนให
โรงเรียนมัธยมศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการบรรลุตัวบงชี้และคาเปาหมาย ตามประเด็น
ยุทธศาสตร 4 ดาน อันเนื่องมาจากจํานวนและคุณภาพของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ
ตําแหนงผูบริหารอยางตอเนื่อง ใชการสอบคัดเลือกเปนหลัก ทําใหไดบุคลากรท่ีมีความรูในการสอบ
แตขาดความสามารถในการบริหาร มีการนําครูผูสอนมาชวยทําหนาท่ีดานบริหาร ทําใหขาด
ประสิทธิภาพท้ังดานการบริหารและการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

7) ขาดหนวยงานกลางในการเชื่อมโยง ประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับ
นานาชาติ การสรางเครือขายในตางประเทศ การจัดหาครูภาษาตางประเทศท่ีมีคุณภาพและ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. ในสวนท่ีเปนผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 

จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 54 
โรงเรียน  มีจํานวน 27 โรงเรียน ท่ีมีผลการดําเนินงานไดรอยละ 75.00 ข้ึนไปของคาเปาหมาย  ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ดังตอไปนี้ 

1)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ขาดบุคลากรท้ังดานปริมาณและ
คุณภาพ ซ่ึงจากขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีบุคลากรไมครบตามโครงสราง โดยบุคลากรทางศึกษาตามโครงสราง
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จํานวน 61 อัตรา แตมีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี 23 อัตรา  ขาดบุคลากรรอยละ 62.30  ตําแหนง
ศึกษานิเทศกตามกรอบโครงสรางมีจํานวน 21 อัตรา แตมีบุคลากรจํานวน 6 อัตรา ขาดบุคลากรรอย
ละ 71.43  สงผลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขาดศักยภาพในการสงเสริมสนับสนุนโรงเรียน 

2) โรงเรียนอาจขาดการเอาใจใสในการใชประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ี 621/2554 เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) เปน
ทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา อยางจริงจัง จะปฏิบัติตามการสั่งการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนคราวๆ ไป  ขาดความเอาใจใสในการเรียนรู และ
ดําเนินการเพ่ือการบรรลุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

3) โรงเรียนขาดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยางจริงจัง เชน การประเมิน
สมรรถนะ และพัฒนาดวยการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ในสมรรถนะท่ีบกพรอง ตาม
แนวทางของสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ในสวนท่ีเปนการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติการพัฒนา
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  ท้ังนี้อาจเปนเพราะขอจํากัดดังตอไปนี้ 

1) ศักยภาพท่ีแตกตางกันของโรงเรียน ทําใหใชระยะเวลาตางกันในการปฏิบัติ สวนการ
ปฏิบัติท่ียังไมถึงระดับ A4 เปนเพราะยังอยูในชวงของการพัฒนา ท่ียังเหลือเวลาอีก 4 ปการศึกษา 

2) การขาดสารสนเทศท่ีเพียงพอตอการประเมินระดับปฏิบัติของโรงเรียน จึงอาจ
ประเมินจากความรูสึก หรือความคิดเห็นของผูท่ีโรงเรียนมอบหมายใหเปนผูประเมิน 

3) เปาหมายท่ีผลการปฏิบัติอยูในระดับ A1 และ A2 เปนเปาหมายท่ียากตอการปฏิบัติ
ใหประสบผลสําเร็จไดในระยะเวลาสั้นๆ เพราะข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ รวมท้ังความสําเร็จของ
ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ 

ขอเสนอแนะ 
เอกสาร“รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6”เลมนี้ไดนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหมตามเปาประสงคสําคัญผูเรียนเปนคนไทยยุคใหม 
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีความเปนพลโลก (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ท่ี 621/2554) และเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายทุกประการ คณะติดตามและประเมินผลมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ
หนวยงานรับผิดชอบดังนี้ 
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ขอเสนอแนะตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. กําหนดเป าหมายเชิงกลยุทธ  (Strategic Goals) ตามแนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานสากล (World – Class Education) โดยพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเนนวิชาการบูรณาการทักษะ การจัดแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสรางความตระหนักรู และความเขาใจในการดําเนินการตามความเชื่อ (belief) วิสัยทัศน (vision) 
พันธกิจ (mission) และเปาหมาย (goals) ของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคและ
กําหนดเปาหมายความสําเร็จของการจัดการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม บนพ้ืนฐานการจัด
การศึกษาตามทิศทางกระแสโลกาภิวัตนและศตวรรษท่ี 21 ตามหลักการและแนวทางของโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. กําหนดเสนทางการพัฒนา (Roadmap) สําหรับใหสถานศึกษาไดดําเนินการในลักษณะ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมพัฒนาอยางเปนระบบและชัดเจน 

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือปรับกระบวนทัศน สรางความตระหนัก ความรู 
ความเขาใจและการดําเนินงานไปสูความสําเร็จในเรื่องการจัดการมัธยมศึกษายุคใหม 

4. สนับสนุนและใหความสําคัญกับการนิเทศ โดยสนับสนุน อยางตอเนื่องและเปนระบบ 
5. ควรสนับสนุนใหโรงเรียนท่ีมีความพรอม และมีเครือขายเพ่ือพัฒนาการเรียนรูกับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ ใหความชวยเหลือโรงเรียนในเครือขายท่ีขาดความพรอมใหสามารถ
เตรียมเปนเครือขายเพ่ือพัฒนาการเรียนรูกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

6. กระตุนกํากับติดตามใหโรงเรียนมีการดําเนินงานตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 621/2554 

ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการตอสถานศึกษา 
ปจจุบันทุกประเทศมีความเห็นสอดคลองกันวา การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

จําเปนตอง มีรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 เนนองคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ
ดํารงชีพอยางชาญฉลาดในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น คณะติดตามและประเมินผล มี
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาสรางความเชื่อ (Belief) วาภารกิจหลักของสถานศึกษาคือ การจัดการเรียนรู 
ใหแกผูเรียนและสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญแกภารกิจหลักเหนือสิ่งอ่ืนใดและบนพ้ืนฐานแหง
ความแตกตางแหงบุคคล ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูในบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
ไดเต็มตามศักยภาพของตนเองไดจนบรรลุเปาหมาย 

2. สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนรวมกันสรางวิสัยทัศน (Vision) โดยใหเชื่อมโยง
สอดคลองกับความเชื่อ (Belief) เชน โรงเรียนจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูและทักษะระดับ
มาตรฐานสากลเปนตน รวมท้ังความตระหนักรู (Awareness) ในพันธกิจ (mission) ของสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษา ดานวิชาการ ทักษะ และพฤติกรรม (เกง ดี มีสุข) ใหผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
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ปรากฏ เปนความสําเร็จปรากฏในระดับทองถ่ิน (local) ระดับชาติ  (national) และระดับ
มาตรฐานสากล (world – class standards) 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของโลกาภิวัตน    
และศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานการวิเคราะหเทียบเคียงสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ของหลักสูตร
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. การวางแผนการจัดการเรียนรูในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) รอยรัด ถัก
ทอ สอดสานและบูรณาการ (weaving) เนื้อหาสาระของสาระการเรียนรูตางๆเขาดวยกันเปนหัวขอ
เรื่อ ง (Interdisciplinary themes) เน นความรูด าน โลกศึกษา (Global Awareness) การเงิน 
(Finance) หนาท่ีพลเมือง (Civic Literacy) เศรษฐศาสตร (Economy) ธุรกิจและการประกอบการ 
(Business & Entrepreneurship) เก่ียวกับทองถ่ินชุมชนเขากับภาคประเทศและโลก 

5. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูท่ีใหความสําคัญกับการเสริมสรางทักษะของ
ผูเรียน โดยใชโครงงาน (Project – Based Learning) เปนฐานในการเรียนรู ใชกระบวนการคนควา        
(research - Driven) เนนการสรางโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชทักษะศตวรรษท่ี 21 ไดแกทักษะ
ดาน การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความ
เขาใจความตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding) ทักษะดานความ
รวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ดานการสื่อสารสารสนเทศ และรู เท าทันสื่อ (Communications, Information, and Media 
Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) รวมท้ังสมรรถนะ
ศตวรรษ ท่ี  21 ได แก  ความสามารถในการสื่ อสาร (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  กรอบแนวคิด เพ่ื อการเรียนรู ในศตวรรษ ท่ี  21 (21st Century Learning Framework) 
(http://www.qlf.or.th/) 

6. ใชประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 621/2554 เปนทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนใหมีศักยภาพเพียงพอตอการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามทิศทางในประกาศท่ี 621/2554 

8. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง และมีการสรุปรายงาน
ความกาวหนา ในการปฏิบัติงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 

*********************************************** 
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ภาคผนวก ก 
ผลการติดตามและประเมินผลรายโรงเรียน 

จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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ตารางท่ี 36  แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ จําแนกรายวิชา รายโรงเรียนและระดับคุณภาพ 

โรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 𝑋𝑋� 

ระดับ 
คุณภาพ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย 

สมุทรปราการ 38.74 52.37 26.90 33.01 43.77 57.06 41.22 25.96 23.12 35.15 37.73 ดี 
สตรีสมุทรปราการ 44.43 59.04 36.75 47.12 54.79 67.20 48.43 38.59 42.06 41.31 47.97 ดี 
มัธยมดานสําโรง 35.11 46.77 25.96 27.15 37.02 48.55 33.52 21.71 18.91 29.69 32.44 พอใช 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ 35.00 46.53 25.49 28.28 38.11 47.98 35.23 20.43 18.72 30.27 32.60 พอใช 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา 32.46 43.49 25.47 25.97 34.36 42.97 32.29 19.47 16.15 29.24 30.19 พอใช 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 37.46 49.00 26.22 31.29 42.41 54.43 37.84 24.47 21.72 32.15 35.70 พอใช 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ 31.61 41.69 24.63 24.80 31.91 41.09 30.61 17.33 15.26 27.48 28.64 พอใช 
วัดทรงธรรม 35.12 46.35 26.39 27.93 38.45 51.39 36.35 23.96 20.55 32.18 33.87 พอใช 
ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 35.88 47.81 26.74 28.09 39.46 50.84 37.18 23.41 19.26 31.97 34.06 พอใช 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 34.71 45.98 26.13 26.83 37.03 47.03 35.62 22.05 18.22 31.08 32.47 พอใช 
วิสุทธิกษัตร ี 37.03 47.27 26.53 27.31 36.80 49.91 35.26 22.17 18.46 31.05 33.18 พอใช 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ 38.97 50.83 28.17 27.60 38.83      36.88 พอใช 
ปอมนาคราชสวาทยานนท 33.76 43.06 24.80 26.95 34.70 48.55 35.23 19.20 19.31 30.57 31.61 พอใช 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม 31.38 42.74 26.96 25.27 34.00 40.69 30.92 19.15 16.15 28.69 29.60 พอใช 
ราชวินิตสุวรรณภูมิ 34.40 44.37 25.88 26.42 35.05 42.26 33.47 19.11 16.49 28.23 30.57 พอใช 
บางบอวิทยาคม 33.56 44.98 27.19 27.25 36.24 53.08 38.26 21.18 20.96 32.01 33.47 พอใช 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี 31.68 40.29 25.48 24.38 32.35 36.81 30.98 19.37 15.99 29.23 28.66 พอใช 
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ตารางท่ี 36  (ตอ) 

โรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 𝑋𝑋� 

ระดับ 
คุณภาพ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย 

หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 33.74 44.04 25.10 26.24 34.65 47.21 36.40 19.71 16.91 31.08 31.51 พอใช 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 38.48 49.96 28.63 31.78 42.59 54.76 37.62 24.61 22.53 33.31 36.43 พอใช 
บางพลีราษฎรบํารุง 34.07 45.65 25.60 26.46 35.46 49.55 33.87 21.37 18.79 30.94 32.18 พอใช 
พูลเจริญวิทยาคม 34.50 46.29 26.22 27.21 36.33 47.96 34.86 21.70 19.32 30.70 32.51 พอใช 
ราชวินิตบางแกว 41.58 56.04 34.15 41.66 51.28 59.85 43.32 32.58 32.99 37.66 43.11 ดี 
บางแกวประชาสรรค 34.36 45.34 25.88 26.62 36.71 46.75 35.66 21.94 18.83 29.95 32.20 พอใช 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 35.53 45.53 25.53 28.04 37.63 47.87 34.89 19.91 18.52 30.90 32.43 พอใช 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ 33.09 44.47 25.85 26.58 37.60 44.71 33.13 19.21 17.83 28.60 31.11 พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 43.15 56.55 34.50 48.52 55.65 61.81 45.08 30.95 35.03 39.52 45.08 ดี 
ดัดดรุณี 39.92 53.16 27.62 32.41 44.87 60.16 41.62 25.71 23.32 35.79 38.46 ดี 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร 33.78 44.71 25.78 27.57 38.19 47.48 33.96 20.73 17.99 29.84 32.00 พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 31.61 41.98 24.87 24.66 33.15 45.04 32.84 19.12 18.24 31.84 30.34 พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 35.44 47.49 26.72 29.89 39.65 53.77 37.35 23.49 20.68 31.72 34.62 พอใช 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธบิด ี      53.12 36.53 20.97 17.83 34.33 32.56 พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 31.29 37.56 25.33 24.09 34.44 43.32 33.05 20.05 15.39 31.05 29.56 พอใช 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 31.93 43.68 25.08 24.59 32.48 45.25 31.71 19.11 16.73 29.30 29.99 พอใช 
บางน้ําเปรี้ยววิทยา 32.24 43.84 25.44 26.50 33.16 45.23 33.65 18.58 16.77 29.88 30.53 พอใช 
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ตารางท่ี 36  (ตอ) 

โรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 𝑋𝑋� 

ระดับ 
คุณภาพ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย 

ดอนฉิมพลีพิทยาคม 32.99 42.82 26.70 26.27 35.75 44.60 32.44 17.58 16.23 30.53 30.59 พอใช 
หมอนทองวิทยา 32.91 42.87 23.67 25.01 36.02 43.98 30.69 17.83 16.55 30.02 29.96 พอใช 
ไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 42.34 42.24 31.04 46.05 31.20 40.54 31.31 18.38 13.65 28.15 32.49 พอใช 
การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ 34.41 39.38 25.08 24.06 32.46 33.00 25.00 17.00 10.00 31.00 27.14 พอใช 
บางปะกง “บวรวิทยายน” 33.02 41.78 25.65 24.39 34.19 43.48 33.17 18.17 16.90 30.54 30.13 พอใช 
พุทธิรังสีพิบูล 34.85 44.67 26.14 27.74 36.74 48.73 34.83 19.62 17.41 30.23 32.10 พอใช 
วิทยาราษฎรรังสรรค 33.27 43.81 24.71 24.59 33.87 39.07 30.81 16.05 16.43 28.67 29.13 พอใช 
ผาณิตวิทยา 32.28 47.60 27.60 28.80 33.60 46.57 31.71 17.29 12.50 28.71 30.67 พอใช 
วัดเปยมนโิครธาราม 33.16 48.67 25.18 28.45 37.85 48.45 34.58 20.45 16.36 32.03 32.52 พอใช 
บางคลาพิทยาคม 30.82 41.89 23.58 24.97 32.21 45.78 33.38 23.62 15.95 28.48 30.07 พอใช 
หนองแหนวิทยา 34.50 46.22 24.05 30.13 37.62 49.69 35.25 17.69 17.97 32.94 32.60 พอใช 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 33.84 44.66 25.30 27.48 36.42 47.60 35.94 19.24 16.73 30.69 31.79 พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 38.24 51.23 27.14 32.72 43.34 59.29 40.43 26.61 23.41 34.50 37.69 ดี 
ราชสาสนวิทยา 33.78 44.24 24.91 28.41 35.58 39.90 30.79 17.34 16.21 28.28 29.94 พอใช 
สนามชัยเขต 34.17 47.11 25.95 29.01 38.93 45.73 35.43 21.35 15.63 29.68 32.30 พอใช 
ไผแกววิทยา 30.88 41.38 24.95 26.26 33.15 38.74 31.02 17.60 15.28 27.90 28.72 พอใช 
หนองไมแกนวิทยา 35.33 46.91 24.91 29.75 39.91 42.33 32.56 19.17 17.92 32.22 32.10 พอใช 
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ตารางท่ี 36  (ตอ) 

โรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 𝑋𝑋� 

ระดับ 
คุณภาพ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย 

แปลงยาวพิทยาคม 34.99 45.91 25.07 27.55 36.39 42.01 32.67 18.19 14.24 30.17 30.72 พอใช 
มัธยมสิริวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา 35.00 45.65 24.18 25.57 36.23 47.00 34.71 19.89 15.92 31.32 31.55 พอใช 
กอนแกวพิทยาคม 25.71 39.50 24.00 24.87 30.33 35.94 31.88 19.00 15.31 29.25 27.58 พอใช 
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ตารางท่ี 37 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายโรงเรยีน 

โรงเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

สรุป 
คุณภาพ 
ผูเรยีน 

ระบบ 
การเรยีนรู 

ระบบ 
การบริหาร

จัดการ 

คุณภาพ 
แหลงเรียนรู 

สมุทรปราการ ด ี ดีมาก ด ี ด ี ด ี

สตรสีมุทรปราการ ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี
มัธยมดานสําโรง ด ี ด ี ด ี ดีมาก ด ี
เทพศิรินทร สมุทรปราการ ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี

หาดอมราอักษรลักษณวิทยา พอใช ด ี พอใช พอใช พอใช 

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี

มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ ด ี ด ี ดีมาก พอใช ด ี

วัดทรงธรรม ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ด ี ด ี ดีมาก ด ี ด ี

วิสุทธิกษัตร ี ด ี ด ี ด ี ดีมาก ด ี

สาขลาสุทธีราอุปถัมภ พอใช ด ี ด ี พอใช พอใช 

ปอมนาคราชสวาทยานนท ด ี ด ี ด ี ดีมาก ด ี

มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม พอใช ด ี ด ี ด ี ด ี
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
บางบอวิทยาคม ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี

เปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช ด ี ดีมาก ด ี ด ี

หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ พอใช ด ี ด ี ด ี ด ี

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี

บางพลีราษฎรบํารุง ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก 
พูลเจรญิวิทยาคม ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี
ราชวินิตบางแกว ด ี ด ี ด ี ดีมาก ด ี

บางแกวประชาสรรค พอใช ด ี ด ี ด ี ด ี

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ปทุมคงคาสมุทรปราการ พอใช พอใช ด ี ด ี พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ด ี ด ี ด ี ดีมาก ด ี
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ตารางท่ี 37 (ตอ) 

โรงเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

สรุป 
คุณภาพ 
ผูเรยีน 

ระบบ 
การเรยีนรู 

ระบบ 
การบริหาร

จัดการ 

คุณภาพ 
แหลงเรียนรู 

ดัดดรุณ ี ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี

วัดโสธรวรารามวรวิหาร พอใช พอใช ด ี ด ี พอใช 

เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 

เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช พอใช ด ี พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 

บางนํ้าเปรี้ยววิทยา พอใช พอใช ด ี ด ี พอใช 

ดอนฉิมพลีพิทยาคม พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 

หมอนทองวิทยา พอใช พอใช พอใช ด ี พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช 

บางปะกง “บวรวิทยายน” ด ี พอใช พอใช พอใช พอใช 

พุทธิรังสีพิบูล ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

วิทยาราษฎรรังสรรค พอใช พอใช ด ี ดีมาก พอใช 

ผาณติวิทยา ด ี พอใช พอใช พอใช พอใช 
วัดเปยมนิโครธาราม พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช 
บางคลาพิทยาคม ด ี พอใช พอใช พอใช พอใช 

หนองแหนวิทยา พอใช พอใช ด ี ด ี พอใช 

กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 

พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" พอใช ด ี พอใช พอใช ด ี

ราชสาสนวิทยา พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 
สนามชัยเขต พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 
ไผแกววิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช 

หนองไมแกนวิทยา พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 

แปลงยาวพิทยาคม พอใช พอใช พอใช ด ี พอใช 

มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา พอใช พอใช ด ี ด ี พอใช 

กอนแกวพิทยาคม พอใช พอใช ด ี ด ี พอใช 
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ตารางท่ี 38 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและ
รายโรงเรียน 

เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
เปาหมายท่ี 2 ผู เรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อยาง
มีประสิทธิผล 

เปาหมายท่ี 3 ผู เรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณสามารถไตรตรอง วิเคราะห 
สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ 

เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบพัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผนจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทาง
สรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 

เปาหมายท่ี 5 ผู เรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิต
สาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต 
และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพผูเรยีน 

สรุป 
1 2 3 4 5 

สมุทรปราการ ดี ดี ดีมาก พอใช ดีมาก ดี 
สตรสีมุทรปราการ พอใช ดี ดีมาก พอใช ดีมาก ดี 
มัธยมดานสําโรง พอใช พอใช พอใช พอใช ดีมาก ดี 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ พอใช พอใช พอใช ดีมาก ดี ดี 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา พอใช พอใช พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. พอใช ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ พอใช พอใช พอใช พอใช ดีมาก ดี 
วัดทรงธรรม ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี 
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ดี ดี ดีมาก พอใช ดีมาก ดี 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ พอใช ปรับปรุง ดี พอใช ดีมาก ดี 
วิสุทธิกษัตร ี พอใช พอใช ดี พอใช ดีมาก ดี 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
ปอมนาคราชสวาทยานนท ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ดี พอใช ดีมาก พอใช ดีมาก ดี 
บางบอวิทยาคม พอใช พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดี 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
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ตารางท่ี 38 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพผูเรยีน 

สรุป 
1 2 3 4 5 

หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดี พอใช ดีมาก พอใช ดีมาก ดี 
บางพลีราษฎรบํารุง ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี 
พูลเจรญิวิทยาคม ดี พอใช ดี ดี ดีมาก ดี 
ราชวินิตบางแกว ดีมาก พอใช ดี พอใช ดีมาก ดี 
บางแกวประชาสรรค พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช ดีมาก พอใช 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดี พอใช ดีมาก พอใช ดีมาก ดี 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ดี ดีมาก ดีมาก พอใช ดีมาก ดี 
ดัดดรุณ ี ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร พอใช พอใช ดี ปรับปรุง ดี พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดี พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดีมาก พอใช ดีมาก ดี ดีมาก ดี 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดี พอใช 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พอใช ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ดีมาก พอใช 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม พอใช ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ดีมาก พอใช 
หมอนทองวิทยา พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดีมาก พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ดี ปรับปรุง 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ดีมาก พอใช 
บางปะกง “บวรวิทยายน” พอใช พอใช ดี พอใช ดีมาก ดี 
พุทธิรังสีพิบูล พอใช พอใช พอใช พอใช ดีมาก ดี 
วิทยาราษฎรรังสรรค พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช 
ผาณติวิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก ดี 
วัดเปยมนิโครธาราม พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดีมาก พอใช 
บางคลาพิทยาคม พอใช พอใช ดี พอใช ดีมาก ดี 
หนองแหนวิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ดีมาก พอใช 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ดี พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดี พอใช 
ราชสาสนวิทยา พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช 
สนามชัยเขต พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
ไผแกววิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
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ตารางท่ี 38 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพผูเรยีน 

สรุป 
1 2 3 4 5 

หนองไมแกนวิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ดี พอใช 
แปลงยาวพิทยาคม ดี ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก พอใช 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดีมาก พอใช 
กอนแกวพิทยาคม พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดี พอใช 

 
ตารางท่ี 39 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและ
รายโรงเรียน 

เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World – 
Class Standard Curriculum and Instruction) 

เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
และการเรียนรู 

เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทาง
วิชาชีพครูยุคใหม 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการเรียนรู 

สรุป 
6 7 8 9 10 

สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
สตรสีมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มัธยมดานสําโรง ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา พอใช ดี ดี พอใช ดี ดี 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ พอใช ดี ดี ดีมาก ดี ดี 
วัดทรงธรรม ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
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ตารางท่ี 39 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการเรียนรู 

สรุป 
6 7 8 9 10 

วิสุทธิกษัตร ี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ พอใช ไมดําเนินการ ดี ดีมาก ดี ดี 
ปอมนาคราชสวาทยานนท ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม พอใช พอใช ดี ดีมาก ดี ดี 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี 
บางบอวิทยาคม ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 
นมร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
บางพลีราษฎรบํารุง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
พูลเจรญิวิทยาคม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
ราชวินิตบางแกว ดี ดีมาก ดีมาก พอใช ดี ดี 
บางแกวประชาสรรค พอใช ดี พอใช ดี ดี ดี 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ พอใช ดี ดี พอใช พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี 
ดัดดรุณ ี ดี ดีมาก ปรับปรุง ดีมาก ดีมาก ดี 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ดี ดี พอใช พอใช พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง ดี พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ดี พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พอใช ไมดําเนินการ พอใช พอใช พอใช พอใช 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา พอใช ไมดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี พอใช 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม พอใช ไมดําเนินการ ปรับปรุง ปรับปรุง ดี พอใช 
หมอนทองวิทยา พอใช ไมดําเนินการ ดี ดีมาก พอใช พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ปรับปรุง ไมดําเนินการ พอใช ปรับปรุง ดี พอใช 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ ปรับปรุง ไมดําเนินการ พอใช พอใช ดี พอใช 
บางปะกง “บวรวิทยายน” พอใช ดี ปรับปรุง พอใช ดี พอใช 
พุทธิรังสีพิบูล ดี พอใช ดี ดีมาก ดี ดี 
วิทยาราษฎรรังสรรค ปรับปรุง ไมดําเนินการ ดี ไมดําเนินการ พอใช พอใช 
ผาณติวิทยา ปรับปรุง ไมดําเนินการ พอใช ปรับปรุง ดี พอใช 
วัดเปยมนิโครธาราม ปรับปรุง ไมดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี พอใช 
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ตารางท่ี 39 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการเรียนรู 

สรุป 
6 7 8 9 10 

บางคลาพิทยาคม พอใช ปรับปรุง ดี ปรับปรุง พอใช พอใช 
หนองแหนวิทยา พอใช ไมดําเนินการ ดี พอใช ดี พอใช 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดีมาก พอใช ดี พอใช ดี ดี 
ราชสาสนวิทยา พอใช ไมดําเนินการ ดี ปรับปรุง พอใช พอใช 
สนามชัยเขต พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช 
ไผแกววิทยา ปรับปรุง ไมดําเนินการ ปรับปรุง ไมดําเนินการ พอใช ปรับปรุง 
หนองไมแกนวิทยา ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
แปลงยาวพิทยาคม พอใช พอใช พอใช ดีมาก พอใช พอใช 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา พอใช ดี ปรับปรุง ดี ดี พอใช 
กอนแกวพิทยาคม พอใช ไมดําเนินการ ดี ดีมาก ดี พอใช 

ตารางท่ี 40 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการบริหารจัดการ 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมาย
และรายโรงเรียน 

เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ให

ไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 
เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังใน

ระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการบริหารจัดการ 

สรุป 
11 12 13 

สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 
สตรสีมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
มัธยมดานสําโรง ดี ดีมาก พอใช ดี 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา พอใช ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
วัดทรงธรรม ดี ดีมาก พอใช ดี 
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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ตารางท่ี 40 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการบริหารจัดการ 

สรุป 
11 12 13 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
วิสุทธิกษัตร ี ดี ดีมาก พอใช ดี 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ พอใช ดีมาก พอใช ดี 
ปอมนาคราชสวาทยานนท ดี ดีมาก ดี ดี 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม ดี ดีมาก ดี ดี 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ดี ดีมาก ดี ดี 
บางบอวิทยาคม ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ดี ดีมาก พอใช ดี 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
บางพลีราษฎรบํารุง ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
พูลเจรญิวิทยาคม ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
ราชวินิตบางแกว ดี ดีมาก พอใช ดี 
บางแกวประชาสรรค ดี ดี ดี ดี 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ ดี ดีมาก พอใช ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ดี ดีมาก ดี ดี 
ดัดดรุณ ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ดี ดีมาก พอใช ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดีมาก ดี ดี ดี 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี ดี ดี พอใช ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 พอใช ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พอใช ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา พอใช ดีมาก พอใช ดี 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 
หมอนทองวิทยา พอใช ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก พอใช ดี พอใช พอใช 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
บางปะกง “บวรวิทยายน” พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
พุทธิรังสีพิบูล ดีมาก ดีมาก ปรับปรุง ดี 
วิทยาราษฎรรังสรรค ดี ดีมาก ปรับปรุง ดี 
ผาณติวิทยา พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
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ตารางท่ี 40 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการบริหารจัดการ 

สรุป 
11 12 13 

วัดเปยมนิโครธาราม ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
บางคลาพิทยาคม พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 
หนองแหนวิทยา ดี ดีมาก พอใช ดี 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" พอใช ดี พอใช พอใช 
ราชสาสนวิทยา พอใช พอใช พอใช พอใช 
สนามชัยเขต พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
ไผแกววิทยา พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 
หนองไมแกนวิทยา ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
แปลงยาวพิทยาคม พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา พอใช ดีมาก พอใช ดี 
กอนแกวพิทยาคม ดี ดีมาก พอใช ดี 

 
ตารางท่ี 41 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและ
รายโรงเรียน 

เปาหมายท่ี 14  โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการ
เรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 

เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาค
สวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพแหลงเรยีนรู 

สรุป 
14 15 

สมุทรปราการ ดีมาก ดี ดี 
สตรสีมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มัธยมดานสําโรง ดีมาก ดี ดีมาก 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. ดีมาก ดี ดีมาก 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ ดี พอใช พอใช 
วัดทรงธรรม ดี พอใช ดี 
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ดีมาก ดี ดีมาก 
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ตารางท่ี 41 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพแหลงเรยีนรู 

สรุป 
14 15 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ดี ดี ดี 
วิสุทธิกษัตร ี ดีมาก ดี ดีมาก 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ ดี พอใช พอใช 
ปอมนาคราชสวาทยานนท ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม ดี ดี ดี 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ดีมาก ดี ดี 
บางบอวิทยาคม ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี ดี ดี ดี 
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ดีมาก ดี ดี 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดีมาก ดี ดี 
บางพลีราษฎรบํารุง ดีมาก ดี ดี 
พูลเจรญิวิทยาคม ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ราชวินิตบางแกว ดีมาก ดี ดีมาก 
บางแกวประชาสรรค ดีมาก ดี ดี 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ ดีมาก พอใช ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ดัดดรุณ ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ดีมาก ดี ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา ดีมาก พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดีมาก ดี ดี 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี ดี พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 พอใช ปรับปรุง พอใช 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา ดี ดี ดี 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
หมอนทองวิทยา ดีมาก ดี ดี 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ดี พอใช พอใช 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ ดี พอใช พอใช 
บางปะกง “บวรวิทยายน” ดี ปรับปรุง พอใช 
พุทธิรังสีพิบูล ดีมาก ดี ดี 
วิทยาราษฎรรังสรรค ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ผาณติวิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช 
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ตารางท่ี 41 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพแหลงเรยีนรู 

สรุป 
14 15 

วัดเปยมนิโครธาราม พอใช พอใช พอใช 
บางคลาพิทยาคม พอใช พอใช พอใช 
หนองแหนวิทยา ดีมาก ดี ดี 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดีมาก พอใช พอใช 
ราชสาสนวิทยา ดี พอใช พอใช 
สนามชัยเขต พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง 
ไผแกววิทยา พอใช พอใช พอใช 
หนองไมแกนวิทยา ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
แปลงยาวพิทยาคม ดีมาก ดี ดี 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา ดีมาก ดี ดี 
กอนแกวพิทยาคม ดีมาก พอใช ดี 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 621/2554 

เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) 
และ เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ี  621 / 2554 
เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) 

......................................................... 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง          
(พ.ศ. 2552 - 2561) การนําประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน  และการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  นั้น 
  เพ่ือใหการจัดการศึกษามัธยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
ยุคใหม  (พ.ศ. 2553 – 2561)  ดังตอไปนี้ 
   วิสัยทัศน การมัธยมศึกษาสรางคุณภาพคนไทยยุคใหมใหเปนคนดีของสังคมโลก 
                     เปาประสงค ผูเรียนเปนคนไทยยุคใหม  มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีความเปน
พลโลก  
                    ประเด็นยุทธศาสตร พลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษา และระบบการเรียนรูใหม สู
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน 

1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มี
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา  รอยละ 50 

1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการ
อาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

          1.3  ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระ
การเรียนรูสากล 

          1.4  ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป  จากฐานเดิมของโรงเรียน 

          1.5  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90  มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเองรักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

          1.6  ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 
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          1.7  ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏ
เปนท่ีประจักษ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5  ตอป  

    2. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี
ประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
2.1  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ

เรียนรูภาษาไทยอยูในระดับดี  
2.2  ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 

          2.3  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60  ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 

          2.4  ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไมต่ํา
กวารอยละ 3 ตอป 

          2.5  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60  ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันฯ ท่ีไดรับการรับรอง 

          2.6  ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 

3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาน  สามารถไตรตรอง วิเคราะห 
สังเคราะห ริเริ่ม สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ 

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู  ท่ี

แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แกปญหา 
3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู

สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู ,  โลกศึกษา , ความเรียงข้ันสูง ,  กิจกรรม
สรางสรรค )  ในระดับดีข้ึนไป 

       3.3 ผู เรียนไมต่ํ ากวารอยละ 75มีความสามารถในการวิ เคราะห
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล  

4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีม  และเห็นชองทาง
สรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม  (New  Economy)  

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
    4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ  

สัญลักษณ สัญรูป) เพ่ือการตีความ  สื่อสาร และสรางสรรค 
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          4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน  
โดยใชขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ 

           4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ 
เผยแพรในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป  จากฐานเดิมของโรงเรียน 

           4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน 
ท้ังดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

          4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80  สามารถสรางและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม  

5. ผูเรียน ใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย  ภูมิใจในถ่ินฐาน  มีจิต
สาธารณะ และจิตใจบริการ  มีความเปนพลเมือง  ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีทักษะการ
ดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน  และ
ประชาคมโลก 

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
          5.1 ผูเรียนทุกคนมีศีลธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเปนไทย 

รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
          5.2 ผู เรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู สามารถ

วิเคราะหสภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภู มิปญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ  ภาษา วัฒนธรรม  อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการ
พัฒนา 

          5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต 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 เรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซอนในสถานการณตางๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม  สิ่งแวดลอม และ
อุดมการณประชาธิปไตย 

          5.7 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 90  ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน
สาธารณะดวยจิตอาสา 

          5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65  มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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ดานระบบการเรียนรู 
   6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-
Class Standard Curriculum and Instruction)  
   7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
และการเรียนรู 
   8. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ 
   9 . โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู อิงถ่ินฐาน  ให เชื่อมประสานกับ
การศึกษา ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
   10. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ  
ทางวิชาชีพครูยุคใหม  

  ดานระบบการบริหารจัดการ 
   11. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 

12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว  ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล 
ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 
   13. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท้ัง
ในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระหวางประเทศ  

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
   14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการ
เรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ  ท่ัวถึงและคุมคา 
   15. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาค
สวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561)  เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ และการกําหนดเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม      
   
            ประกาศ  ณ  วันท่ี 29  เมษายน  พ.ศ. 2554 
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เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 

ดานคุณภาพผูเรียน 

1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 

รอยละ 50 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ย

นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 
1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล 
1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการอานและ

เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 
1.7 ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนท่ีประจักษ ในระดับชาติ 

และนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 
 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 
รวมถึงการส่ือสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
2.1 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยอยูระดับดี 
2.2 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
2.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60  ผานการทดสอบความรู และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ 

ท่ีไดรับการรับรอง 
2.4 ผูเรียน มีความสามารถดานภาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60  ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสองจาก

สถาบันฯ ท่ีไดรับการรับรอง 
2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาสัญลักษณและภาษา

ดิจิทัล (Digital Literacy) 
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3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่ม 
สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีแสดงถึงการคิด ตัดสินใจ 

แกปญหา 
3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู , โลกศึกษา , ความเรียงชั้นสูง , กิจกรรมสรางสรรค) ใน
ระดับดีข้ึนไป 

3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
 

4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงาน
อาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพ่ือการ

ตีความ สื่อสาร สรางสรรค 
4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน  โดยใชขอมูลสารสนเทศ

และนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ 
4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวทีระดับชาติ

หรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป  จากฐานเดิมของโรงเรียน 
4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดานวิชาการและ

อาชีพโดยมีการนําเสนอ สื่อสาร เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80  สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจ 
ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม 
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5. ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ 
มีความเปนพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิตและมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
ตัวบงช้ี 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 อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา 

5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต 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 
เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย 

5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90  ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา 
5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65  มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 
 

ดานระบบการเรียนรู 

6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
Curriculum and Instruction) 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65  พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทาง

ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน 
6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New 

Economy) ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Economy) 
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7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู 
ตังบงช้ี และคาเปาหมาย 
7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
เครื่องมือในการเรียนรู 

7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

8. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู อยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
8.1 ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
8.2 ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูทุกกลุมสาระ

อยางตอเนื่อง 
 

9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐาน ใหเช่ือมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรียน 
9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทยและ

สภาวการณโลก 
 

10. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
10.1  ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 
10.2  ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา 

รอยละ 80 
10.3  ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร เพ่ิมข้ึน 

ไมต่ํากวารอยละ 75 
10.4  ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป 
10.5  ครูเขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 65 
10.6  ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูดีเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป 
10.7  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับโรงเรียนและ

ระดับเครือขาย 
10.8  ครูทุกคนไดรับการสังเกตการณสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
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10.9  ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10.10  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
10.11  ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง 

 

ดานระบบการบริหารจัดการ 

11. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
11.1  ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 
11.2  ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
11.3  ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติเพ่ิมข้ึนเปน

รอยละ 100 
11.4  โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ 
11.5  โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ

ครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน 
11.6  โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีข้ึนไป 
11.7  โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัดการศึกษาไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
11.8  โรงเรียนมีการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ ผานการประเมินรับรองจากองคกร

มาตรฐานสากลไมต่ํากวารอยละ 25 
 

12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาคนเต็มตาม
ศักยภาพ 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน 
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม สนับสนุน แนะแนว 

ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

อยางตอเนื่อง 
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13. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู ท้ังในระดับทองถิ่น 
ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน 

ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูและเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากร ระหวาง

เครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา 
13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไมต่ํากวารอยละ 75  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

สถานศึกษาอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู อยางมี
ประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและคุมคา 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
14.1 โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทย

บริการ และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือตอการเรียนรู 
14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง มี

ประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 
 

15. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถานบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขาย
รวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาค

สวน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ 

ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง 

15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 
************************************************ 
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ภาคผนวก ค 
แบบติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

และเกณฑการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจง ใหโรงเรียนกรอกขอมูลในชองวางทุกขอใหครบถวนสมบูรณ 
 
1. ชือ่โรงเรียน........................................................................................................................... 

อําเภอ................................................................จังหวัด.................................................... 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ................................................................... 
e-mail……………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท..................................... 

 
2. จํานวนผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน) 

 
 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 
จํานวนผูบริหาร   
จํานวนครูผูสอน   
จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   

• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ดานคุณภาพผูเรียน 

คําช้ีแจง  ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ  
  และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) ปการศึกษา 

2556 
ปการศึกษา 

2557 A1 A2 A3 A4 
1 ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตาม

สาระ-การเรียนรูสากล (หมายถึง รายวิชา IS1, IS2, IS3)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีผลดังน้ี 

- รายวิชา IS1 จํานวนนักเรียน 

  
 
 
 
 
…..... คน 

    

- จํานวนท่ีมีระดับผลการเรียน (1-4)  …..... คน 
- รายวิชา IS2 จํานวนนักเรียน  …..... คน 
- จํานวนท่ีมีระดับผลการเรียน (1-4)  …..... คน 
- รายวิชา IS3 จํานวนนักเรียน  …..... คน 
- จํานวนท่ีมีผลการประเมินผาน (ผ)  …..... คน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีผลดังน้ี 
   - รายวิชา IS1 จํานวนนักเรียน 

  
 
 
…....... คน 

- จํานวนท่ีมีระดับผลการเรียน (1-4)  …....... คน 
- รายวิชา IS2 จํานวนนักเรียน  …....... คน 
- จํานวนท่ีมีระดับผลการเรียน (1-4)  …....... คน 
- รายวิชา IS3 จํานวนนักเรียน  …....... คน 
- จํานวนท่ีมีผลการประเมินผาน (ผ)  …....... คน 

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

 
3 

ผูเรยีนท่ีมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง     
รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
   -  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
   -  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

 
 
 
 

 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

4 ผูเรยีนท่ีมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู  …........ คน     

  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 95 

 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  (ตอ) 
ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 

คําช้ีแจง  ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ  
    และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) ปการศึกษา 

2556 
ปการศึกษา 

2557 A1 A2 A3 A4 
5 ผูเรยีนท่ีไดแสดงความรู ความสามารถ ความถนัดเฉพาะ

ทาง รวมทุกดาน ปรากฏเปนท่ีประจักษ   
   -  ระดับชาต ิ
   -  ระดับนานาชาติ 

 
 
…........ คน 
…........ คน 

 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

6 ผูเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความมุงมั่น 
ในการศึกษาและการทํางาน 

  
…........ คน 

    

7 ผูเรยีนท่ีมีระดับผลการเรยีนเฉลีย่กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 

  
…........ คน 

    

 
8 

ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป (เฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานของ       
ภาคเรยีนท่ี 2) 

 
 
…........ คน 

 
 
…........ คน 

    

9 ผูเรียนท่ีผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 
จากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 
 ไมมีการทดสอบ 
 มีการจัดการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- จํานวนผูเขารับการทดสอบ 
- จํานวนผูท่ีผานการทดสอบ 

  
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

10 ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศท่ีสอง ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 
 ไมมีการจัดการเรียนรู      
 มีการจัดการเรียนรูโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

- จํานวนผูลงทะเบียนเรียน 
- จํานวนผูท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลีย่

ภาษาตางประเทศท่ีสอง ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 

 
 
 
 
…........ คน 
 
…........ คน 

 
 
 
 
…........ คน 
 
…........ คน 

    

 
  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 96 

 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  (ตอ) 
ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 

คําช้ีแจง  ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ  
     และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

(ประเมินตนเอง) ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 A1 A2 A3 A4 

11 ผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสอง  
จากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 
 ไมมีการทดสอบ 
 มีการจัดการทดสอบ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- จํานวนผูเขารับการทดสอบ 
     - จํานวนผูท่ีผานการทดสอบ 

  
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

12 ผูเรยีนท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาสญัลักษณ และภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) ถาโรงเรียนไมมีการประเมินก็ไมตองตอบ 

  
 
…........ คน 

    

13 ผูเรียนท่ีมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี
แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แกปญหา  

  
…........ คน 

    

14 ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป  
(รายวิชา IS1, IS2 และ IS3)  
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- จํานวนผูลงทะเบียนเรียน 
- จํานวนผูท่ีมีระดับผลการเรียน ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

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

    

 
15 

ผูเรยีนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห       
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิด
ในระดับสูงมีเหตผุล 

  
 
…........ คน 

    

16 ผูเรยีนท่ีมีความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ สญัรูป) เพ่ือการตีความสื่อสารและสรางสรรค 

  
…........ คน 

    

  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 97 

 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  (ตอ) 
ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 

คําช้ีแจง  ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ  
    และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

(ประเมินตนเอง) ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 A1 A2 A3 A4 

17 ผูเรยีนท่ีมีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะหและ
ประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศ และนําเทคโนโลยีมาใช
ดําเนินการ 

  
 
…........ คน 

    

18 ผูเรยีนท่ีมีผลงานการประดิษฐสรางสรรคและออกแบบ 
นําเสนอ เผยแพร 

- ในเวทีระดับชาต ิ
- ในเวทีระดับนานาชาต ิ

 
 
…........ คน 
…........ คน 

 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

19 ผูเรยีนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูออกแบบ สรางสรรคงานท้ังดานวิชาการและอาชีพ 
โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพรและแลกเปลีย่นผลงาน 

- ในเวทีระดับชาต ิ
- ในเวทีระดับนานาชาต ิ

 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

20 ผูเรยีนท่ีมีความสามารถในการสรางและประเมินทางเลือก
ในการวางแผนตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสงัคม 

  
 
…........ คน 

    

21 ผูเรยีนท่ีมีคุณลักษณะ มีศลีธรรม จริยธรรม จิตสํานึกใน
ความเปนไทย รับผดิชอบตอสังคมและมีความเปน
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

  
 
…........ คน 

    

22 ผูเรยีนท่ีมีความตระหนัก รอบรูสามารถวิเคราะหสภาพ
ระบบทางนิเวศน ธรรมชาติประวัติศาสตร เศรษฐกิจ 
สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือ
การพัฒนา  

  
 
 
 
…....... คน 

    

 

 
  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 98 

 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  (ตอ) 
ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 

คําช้ีแจง  ใหกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษา จํานวน 28 ขอ  
     และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

(ประเมินตนเอง) ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 A1 A2 A3 A4 

23 ผูเรยีนท่ีมีการพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดานการ
จัดการตนเอง การบรโิภคการเรยีนรู ทักษะทางสังคม 
และการจัดการสรางงานอาชีพ 

  
 
…....... คน 

    

24 ผูเรยีนท่ีมีความตระหนักรูในภาวการณของโลกความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

  
 
…....... คน 

    

25 ผูเรยีนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

  
 
…....... คน 

    

26 ผูเรยีนท่ีมีความสามารถควบคุม จดัการ กับความซบัซอน
ในสถานการณตางๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน การปกปอง
คุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย 

  
 
…....... คน 

    

27 ผูเรยีนท่ีปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะ
ดวยจิตอาสา 

  
…....... คน 

    

28 ผูเรยีนท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

  
…....... คน 

    

  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 99 

 

ดานระบบการเรียนรู 
คําช้ีแจง  กรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามการจัดการศึกษา  จํานวน 18 ขอ และประเมินระดับ 
             การปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

(ประเมินตนเอง) ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 A1 A2 A3 A4 

29 ครูท่ีสามารถใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการ 
สื่อสารได 

 
…........ คน 

 
…...... คน 

    

30 ครูท่ีสามารถใชภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
สื่อสาร อยางนอย 1 ภาษา 

  
…...... คน 

    

31 ครูท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรู 

 
…........ คน 

 
…...... คน 

    

32 ครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน/โครงงาน/สื่อ/นวัตกรรม/
เอกสารทางวิชาการ/บทความ และมีการเผยแพร 

 
…........ คน 

 
…...... คน 

    

33 ครูท่ีมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาต ิ …........ คน …...... คน     

34 ครูท่ีเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับนานาชาต ิ …........ คน …...... คน     

35 ครูท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคณุเปนครูด ี …........ คน …...... คน     

36 
ครูท่ีมีผลงานการสอนท่ีแสดงศักยภาพการสอนอยางมือ
อาชีพ เปนเชิงประจักษ และไดรับการเชิดชูเกียรติอยาง
เหมาะสม 

  
 
…...... คน 

    

37 
ครูท่ีมีขวัญกําลังใจ ไดรับกําลังใจในการพัฒนาผูเรียนเต็ม
ศักยภาพ 

  
…...... คน 

    

38 ครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรยีนการสอน 
  - ระดับโรงเรียน 
  - ระดับเครือขาย 

  
…...... คน 
…...... คน 

    

39 ครูท่ีไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในช้ันเรยีน 
อยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

  
…...... คน 

    

40 
ครูท่ีนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของ อยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

  
…...... คน 

    

  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 100 

 

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

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

(ประเมินตนเอง) ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 A1 A2 A3 A4 

41 ครูท่ีมีความสามารถในการจัดการช้ันเรียน  …...... คน     

42 ครูท่ีสามารถพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง (Continuous Professional 
Development) 

  
…...... คน 

    

43 ครูท่ีมีทักษะในการเขาถึงและดูแลชวยเหลือนักเรียน  …...... คน     
44 ครูท่ีไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ช่ัวโมง  …...... คน     
45 ครูท่ีมีการปฏิบัตติามมาตรฐานความรูและมาตรฐานการ

ปฏิบัติตน 
  

…...... คน 
    

46 ครูท่ีมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  …...... คน     

 
  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 101 

 

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

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 

A1 A2 A3 A4 
47 
 
 

โรงเรียนจัดใหมีสาระเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทาง  
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ และความตองการของผูเรียนไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ อยางไร 
 ไมมีการจัด  

    

 จัดไดหลากหลายท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 1 – 2 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดไดหลากหลายท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 3 – 4 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดไดหลากหลายท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 5 – 6 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดไดหลากหลายท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 7 – 8 กลุมสาระการเรียนรู 

48 
 
 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
เครื่องมือในการเรียนรูในลักษณะใด 
 ไมมีการจัด  

    

 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูเพียงหน่ึงกลุมวิชา 
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูสองกลุมวิชา 
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูสามกลุมวิชา 
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูท้ังสามกลุมวิชา  
     และมีมากกวา 1 รายวิชา ในแตละกลุมวิชา 

49 
 
 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองในระดับมัธยมศึกษา  ตอนปลาย
ในลักษณะใด 
 ไมมีการจัด  

    

 จัดเปนกิจกรรมกลุมสนใจ/ชุมนุม/ชมรม     
 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม บางหองเรียน และบางช้ันป     
 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ทุกหองเรียน แตบางช้ันป/ทุกช้ันป แตบางหองเรียน     
 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ทุกหองเรียนและทุกช้ันป     

  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 102 

 

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

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 

A1 A2 A3 A4 
50 
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรียน 
ในลักษณะใด 
 ไมมีการจัด 

    

 จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถ่ินฐานท่ีอยู 1-2 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถ่ินฐานท่ีอยู 3-4 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถ่ินฐานท่ีอยู 5-6 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถ่ินฐานท่ีอยู 7-8 กลุมสาระการเรียนรู 
หมายเหตุ : อิงถ่ินฐานท่ีอยู หมายถึง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ความเช่ือ ภูมิปญญาในถ่ินฐานท่ีอยู 

51 
 

โรงเรียนจัดการเรยีนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษา โดยเช่ือมโยงกับถ่ินฐาน
สังคมไทยและสภาวการณโลก ในลักษณะใด 
 ไมมีการจัด 

    

 จัดการเรียนรูอิงถ่ินฐานเช่ือมโยงอาเซียนศึกษา และสภาวการณโลก  
     1-2 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดการเรียนรูอิงถ่ินฐานเช่ือมโยงอาเซียนศึกษา และสภาวการณโลก  
     3-4 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดการเรียนรูอิงถ่ินฐานเช่ือมโยงอาเซียนศึกษา และสภาวการณโลก  
     5-6 กลุมสาระการเรียนรู 
 จัดการเรียนรูอิงถ่ินฐานเช่ือมโยงอาเซียนศึกษา และสภาวการณโลก  
     7-8 กลุมสาระการเรียนรู 

52 
 

โรงเรียนจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลอยางไร 
 ไมมีการจัด 

    

 จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1     
 จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 และ IS2       
 จัดการเรียนรูรายวิชา IS1, IS2 และบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน IS3       
 จัดการเรียนรูรายวิชา IS1, IS2 บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน IS3 และจัดใหมี 
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผลงานจากการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูสากล 

    

 
  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 103 

 

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

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 

A1 A2 A3 A4 
53 
 
 
 

โรงเรียนมีการจัดหลักสตูรสถานศกึษาเทียบเคียงกับหลักสตูรมาตรฐานสากลอยางไร 
 มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล  

    
 มีการดําเนินการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาท่ีเทียบเคยีงหลักสตูรมาตรฐานสากล 
 มีการประเมิน ปรบัปรุง พัฒนา การใชหลักสตูรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตร 
     มาตรฐานสากล ท่ีจัดทําข้ึน 
 มีการรายงานผลการประเมินการใชหลักสตูรสถานศึกษา 

54 
 

โรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม  (New 
Economy) ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Economy) ในลักษณะใด 
 จัดกิจกรรมในบริการหลัก 5 บริการของงานแนะแนว     
 จัดการเรียนรูในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสูตร 
 บูรณาการการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู 
 เปดโอกาสใหองคกรและ/หรือหนวยงานอ่ืนใหการแนะแนวในโรงเรียน 

55 
 

โรงเรียนจัดการเรียนรูโดยใชภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรูดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพ่ือการเรียนรูในลักษณะใด 
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู 

     มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ 
     การเรียนรู 
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ 
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 

56 
 

โรงเรยีนจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
การเรียนรูในลักษณะใด 
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู 

     มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ 
     การเรียนรู 
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ 
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 104 

 

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

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 

A1 A2 A3 A4 
57 ผูบริหารท่ีสามารถใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได 

 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษได 
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษได 
 ผูบริหารฟงและพูดภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา 
 ผูบริหารอานและเขียนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา 

    

58 ผูบริหารท่ีสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการได 
 มีการวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     เพ่ือการบริหารจัดการ 
 มีการนิเทศ ติดตาม ใหการสนับสนุน การใชเทคโนโลยี 
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     ในการบริหารจัดการ 
 ใชเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาในการบรหิารจดัการท่ีเปนแบบอยาง 
     และสามารถขยายผลได 

    

59 ผูบริหารเขารวมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ 
 เขารวมอบรมในการจัดการศึกษานานาชาติ 

    

 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ 

 นําสิ่งท่ีเรียนรูมาเปนเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 นําสิ่งท่ีเรียนรูมาใชในการบริหารจัดการท่ีเปนแบบอยางและสามารถขยายผลได 

60 โรงเรียนมีระบบการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพร ในลักษณะใด 
 มีระบบการจัดการความรู 

    

 มีการสรางนวัตกรรมจากองคความรู 
 เผยแพรนวัตกรรมภายในประเทศ 

 เผยแพรนวัตกรรมในตางประเทศ 

61 
 

โรงเรียนนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน ในดานใดบาง 
 ดานบริหารงานวิชาการ 

    

 ดานบริหารงานท่ัวไป 

 ดานบริหารงานบุคคล 
 ดานบริหารงานงบประมาณ 
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ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 
คําช้ีแจง  เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น 
    การติดตามมีจํานวน 12 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน 
    ระดับการปฏิบัติ A1-A4 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 

A1 A2 A3 A4 
62 โรงเรียนท่ีผานการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกรอบสาม 

 ยังไมไดรับการประเมิน หรือรับการประเมินแลวแตยังไมทราบผล 
    

 รับการประเมินแลวและทราบผลการประเมินแลว 

 มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษาตั้งแต 
     80 คะแนนข้ึนไป 
 มีตัวบงช้ีอยางนอย 10 ตัวบงช้ี มีระดับคุณภาพแตละตัวบงช้ีตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

 ไมมีตัวบงช้ีใดอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน 

63 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนลักษณะใด 
 มีการจัดโครงสรางการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    

 มีการแบงผูเรียนใหครูดูแลในอัตราสวน ครู:ผูเรียน ไมเกิน 1:25 
 มีการพัฒนาครูท่ีปรึกษาในการดูแลผูเรียน 
 มีการเสริมสรางทักษะความเขมแข็งและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

64 โรงเรียนมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล อยางไร 
 ครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนตามกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
     5 องคประกอบ 

    

 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามผลการคัดกรอง 
 มีกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไข ท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนแตละคน      
     อยางท่ัวถึง 
 มีรายงานการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในทุกองคประกอบอยางเปนระบบ 

65 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรยีนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอยางตอเน่ืองอยางไร 
 มีขอมูลผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลเปนรายภาคเรียนหรือรายป 

    

 มีการสงตอขอมูลแกครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาในระดับช้ันถัดไป 

 มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลายตามพหุปญญา 
 สงเสรมิสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตาง ๆ  
     อยางตอเน่ือง 
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ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 
คําช้ีแจง  เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น 
    การติดตาม  มีจํานวน 12 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน 
    ระดับการปฏิบัติ A1-A4 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 

A1 A2 A3 A4 
66 หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ท่ีโรงเรียนเปนภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การจัดการ ศึกษา (มีบันทึกขอตกลงรวมกัน) ในระดบัการศึกษาเดียวกัน  
(ระดับมัธยมศึกษา) 
 ระดับทองถ่ิน (ในจังหวัด หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเดยีวกัน) 

    

 ระดับภมูิภาค (ในภาคเดยีวกัน) 
 ระดับประเทศ (ในประเทศไทยท่ีไมอยูในจังหวัด เขตพ้ืนท่ี หรือภาค เดียวกัน) 
 ระหวางประเทศ 

67 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่นประสบการณ โดยไปรวมงาน 
     ในโรงเรียนรวมพัฒนา 

    

 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่นประสบการณโดยใหโรงเรียนรวมพัฒนา    
     มารวมงาน 
 มีการไปใชทรัพยากรของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา 
 มีการใหโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนามาใชทรัพยากรภายในโรงเรียน 

68 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนและครูไดแลกเปลี่ยนรูกับสถานศึกษาอ่ืน 
 นักเรียนไมตํ่ากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 

    

 นักเรียนไมตํ่ากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 
 ครูไมตํ่ากวารอยละ 75 ไดแลกเปลีย่นเรยีนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 
 ครูไมตํ่ากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 

 
  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 107 

 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
คําช้ีแจง  ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น 
             การติดตาม มีจํานวน 11 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน 
      ระดับการปฏิบัติ A1-A4 

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

69 หองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียนเปนอยางไร 
 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของหองสมุด ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและสะดวก  
     ตอการใชงาน 

    

 มีหนังสือ/สื่อ และกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการ 
     และความสนใจของผูใชบริการ 
 มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท่ีทันสมัยรวดเร็ว  
     โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยระบบออนไลน  
 มีการบริหารการจัดการท่ีมีคุณภาพ มีบุคลากรท่ีมุงมั่นงานบริการ  
     มีระบบการทํางานและอุปกรณท่ีนํามาใชในหองสมุดท่ีเหมาะสม 

70 หองปฏิบัติการของโรงเรียนเปนอยางไร 
 มีจํานวนหองปฏิบัติการ ครบตามเกณฑการจัดหองพิเศษ 

    

 มีครุภัณฑและอุปกรณประจําหองตามเกณฑข้ันต่ําของหองปฏิบัติการ 
 มีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑข้ันต่ําของหองปฏิบัติการ 
 มีการจัดการท่ีมีคุณภาพสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 

71 หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมลัตมิิเดยีของโรงเรียนเปนอยางไร 
 มีครุภณัฑและอุปกรณเทคโนโลยีชวยสอนตามเกณฑของหองเรยีน  
     อิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดีย 

    

 มีระบบบันทึกและถายทอดสญัญาณ ภาพและเสียง ท่ีเช่ือมโยงเขาไปในรูปแบบ 
     นําเสนอผานระบบเครือขายเน็ตเวิรคอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 มีการใชระบบฮารดแวรเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรยีนรู 
 มีผลงานการพัฒนาซอฟตแวรของครู/นักเรียน ท่ีสนับสนุนกระบวนการเรียนรู 

72 แหลงเรียนรูอ่ืน (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเปนอยางไร 
 มีสารสนเทศและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรู 

    

 มีสื่อ/อุปกรณในแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการคนควา และสงเสริมการเรียนรู 
 มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความสนใจ 
     ของผูใชบริการ 
 มีการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูและนักเรียน 
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ) 
คําช้ีแจง  ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น 
             การติดตาม มีจํานวน 11 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน 
     ระดับการปฏิบัติ A1-A4 

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 

A1 A2 A3 A4 
73 การใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการในโรงเรียน 

 มีแผนการใชหองสมุดเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูได 
    

 มีการใชหองสมุดเปนประจําทุกวัน 
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางท่ัวถึงทุกช้ันเรียน 
 มีบันทึกการใชหองสมุด 

74 การใชหองปฏิบัติการในโรงเรียน 
 มีแผนการใชหองปฏิบัติการเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูได 

    

 มีการใชหองปฏิบัติการเปนประจําทุกวัน  
 มีการใชหองปฏิบัติการอยางท่ัวถึงทุกช้ันเรียน 
 มีบันทึกการใชหองปฏิบัติการ 

75 หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดียของโรงเรียนเปนอยางไร 
 มีแผนการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดีย 

    

 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดียเปนประจําทุกวัน  
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดียอยางท่ัวถึงทุกช้ันเรียน 
 มีบันทึกการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดีย 

76 แหลงเรียนรูอ่ืน (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเปนอยางไร 
 มีแผนการใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในโรงเรียน 

    

 มีการใชแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปนประจําทุกวัน  
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางท่ัวถึงทุกช้ันเรียน 
 มีบันทึกการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

77 โรงเรียนมีการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกร
ตางๆ ทุกภาค สวนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะใด 
 มีการศึกษาและจัดการความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน  

    

 มีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน เปนรายกลุมสาระการเรียนรู 
 มีการจัดทําเปนฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน ท่ีครอบคลุมสถาบันและ 
     องคกรตางๆ 
 มีแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ 
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ) 
คําช้ีแจง  ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น 
             การติดตาม มีจํานวน 11 ขอ ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับ 
             การปฏิบัติ A1-A4 

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 
(ประเมินตนเอง) 

A1 A2 A3 A4 

78 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรู ธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร ประชากรเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครองในลักษณะใด 
 มีการประสานชุมชนเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ 

    

 มีกิจกรรม/โครงการท่ีใหนักเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
 มีบันทึกขอมูลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ 
 มีสรุปผลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูประจําป 

79 เครือขายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 มีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ 

    

 มีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ตางประเทศ 
 มีเครือขายองคกร/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ในประเทศ 
 มีเครือขายองคกร/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ตางประเทศ 

 
ตอนท่ี 3  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 1. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนตามประกาศ สพฐ. ท่ี 621/2554 เรื่อง      
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2. ขอเสนอแนะตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3. ขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
   ลงชื่อ..........................................................ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล 
         (..........................................................) 
  
   ลงชื่อ..........................................................ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน 
         (..........................................................) 
 
   ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพ้ืนท่ี 
         (..........................................................) 
 
หมายเหตุ  - ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล  หมายถึง  ผูท่ีโรงเรียนมอบหมายใหตอบแบบติดตาม 
    - ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน   หมายถึง ผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ 
    - ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพ้ืนท่ี  หมายถึง ศึกษานิเทศก หรือ รอง ผอ.สพม. 

 
************************************************** 
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เกณฑการประเมินผล 
การติดตามผลการดําเนินงานตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม 

ตอนท่ี 2  ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
กรอบการติดตามและประเมินผล :  ดานคุณภาพผูเรียน  จํานวน  28  ขอ 

ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
1 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล  

                 (รายวิชา IS1, IS2, IS3) 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.3 
รายละเอียด  :  ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระการเรยีนรูสากล 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

2 แบบติดตาม : ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.4 
รายละเอียด  :  ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร (ICT) เพ่ิมข้ึน 

                    ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละท่ีเพ่ิมขึ้น ระดับคุณภาพ 
3.00  ข้ึนไป 4 
2.25 – 2.99 3 
1.50 – 2.24 2 
ต่ํากวา 1.50 1 

 

3 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการอานและเรยีนรู  
                  พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง   
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.5 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการอาน 

                   และเรียนรูพัฒนาตนเอง อยางตอเน่ือง 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

90.00 ข้ึนไป 4 
67.50 – 89.99 3 
45.00 – 67.49 2 
ต่ํากวา 45.00 1 
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
4 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.6 
รายละเอียด  :  ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

5 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีไดแสดงความรู ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง รวมทุกดาน  
                   ปรากฏเปนท่ีประจักษ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.7 
รายละเอียด  :  ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนท่ีประจักษใน

ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไมตํากวารอยละ 5 ตอป 
                  เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละท่ีเพ่ิมขึ้น ระดับคุณภาพ 
5.00 ข้ึนไป 4 
3.75 – 4.99 3 
2.25 – 3.74 2 
ต่ํากวา 2.25 1 

 

6 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีมีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  (เพ่ิมเติม) 
รายละเอียด  :  --- 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละของงบประมาณรายหัว ระดับคุณภาพ 

70.00 ข้ึนไป 4 
60.00 – 69.99 3 
50.00 – 59.99 2 

ต่ํากวา 50 1 
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
7 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรยีนเฉลีย่กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.1 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภาษาไทยอยูในระดับด ี

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 

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

 

8 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 
                  (วิชาพ้ืนฐานของภาคเรียนท่ี 2) 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.2 
รายละเอียด  :  ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละท่ีเพ่ิมขึ้น ระดับคุณภาพ 

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

9 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.3 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 

                    จากสถาบันฯ ท่ีไดรับรอง 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

60.00 ข้ึนไป 4 
45.00 – 59.99 3 
30.00 – 44.99 2 
ต่ํากวา 30.00 1  
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
10 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ีสอง  

                   ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.4 
รายละเอียด  :  ผูเรียน มีความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไมต่าํกวารอยละ 3 ตอป 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละท่ีเพ่ิมขึ้น ระดับคุณภาพ 

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

11 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสอง จากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.5 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสอง

จากสถาบันฯท่ีไดรบัการรบัรอง 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
60.00 ข้ึนไป 4 

45.00 – 59.99 3 
30.00 – 44.99 2 
ต่ํากวา 30.00 1  

12 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  2.6 
รายละเอียด  :  ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและ

ภาษาดิจิทัล (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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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
13 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีแสดงถึงการคดิ  

                  ตัดสินใจ แกปญหา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  3.1 
รายละเอียด  :  ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีแสดงถึงการคิด  
                    ตัดสินใจ แกปญหา 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

14 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีมผีลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล  
                  ในระดับดีข้ึนไป (รายวิชา IS1, IS2 และ IS3) 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  3.2 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
70.00 ข้ึนไป 4 

52.50 – 69.99 3 
35.00 – 52.49 2 
ต่ํากวา 35.00 1  

15 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูงมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  3.3 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มเีหตผุล 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

75.00 ข้ึนไป 4 
56.25 – 74.99 3 
37.50 – 56.24 2 
ต่ํากวา 37.50 1  
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
16 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สญัลักษณ สัญรูป) เพ่ือการตีความ

สื่อสารและสรางสรรค 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.1 
รายละเอียด  :  ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สญัลักษณ สญัรูป)  

 เพ่ือการตีความ สื่อสาร สรางสรรค 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

100.00 4 
75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

17 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะหและประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศ  
และนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 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 : ผูเรียนท่ีมีผลงานการประดิษฐสรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ เผยแพร 
- ในเวทีระดับชาต ิ

- ในเวทีระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.3 
รายละเอียด  :  ผูเรียนมผีลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวที

ระดับชาตหิรือนานาชาติ   เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละท่ีเพ่ิมขึ้น ระดับคุณภาพ 
5.00 ข้ึนไป 4 
3.75 – 4.99 3 
2.50 – 3.74 2 
ต่ํากวา 2.50 1 
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
19 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูออกแบบ สรางสรรคงานท้ัง

ดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงาน 
- ในเวทีระดับชาต ิ

- ในเวทีระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.4 
รายละเอียด  :  ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดานวิชาการและ

อาชีพ โดยมีการ นําเสนอ สื่อสารเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

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

20 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผนตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  4.5 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผน 

ตัดสินใจประกอบอาชีพ 
 ตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
80.00  ข้ึนไป 4 

60.00 – 79.99 3 
40.00 – 59.99 2 
ต่ํากวา 40.00 1  

21 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะ มีศลีธรรม จรยิธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย รบัผิดชอบตอ
สังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.1 
รายละเอียด  :  ผูเรียนทุกคนมีศลีธรรม 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 
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
22 แบบติดตาม :  ผูเรียนท่ีมีความตระหนัก รอบรูสามารถวิเคราะหสภาพระบบทางนิเวศน ธรรมชาติ

ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.2 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะหสภาพการณทาง

ระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภมูิปญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการ
พัฒนา 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 

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

 

23 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีการพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดานการจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู ทักษะทางสังคม และการจดัการสรางงานอาชีพ 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.3 
รายละเอียด  :  ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดาน การจัดการตนเอง การบรโิภค  

การเรยีนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1  

24 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีความตระหนักรูในภาวการณของโลกความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.4 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก ความหลากหลาย

ทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
75.00 ข้ึนไป 4 

56.25 – 74.99 3 
37.50 – 56.24  2 
ต่ํากวา 37.50 1 
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
25 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.5 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

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

 

26 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีความสามารถควบคุม จดัการ กับความซับซอนในสถานการณตางๆ เพ่ือ
สาธารณะประโยชน การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.6 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จดัการ กับความซับซอนในสถานการณ

ตางๆ  เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 

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

 

27 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.7 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 

90.00 ข้ึนไป 4 
67.50 – 89.99 3 
45.00 – 67.49 2 
ต่ํากวา  45.00 1 
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
28 แบบติดตาม : ผูเรียนท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  5.8 
รายละเอียด  :  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
65.00 ข้ึนไป 4 

48.75 – 64.99 3 
32.50 – 48.74 2 
ต่ํากวา 32.50 1  

กรอบการติดตามและประเมินผล :  ดานระบบการเรียนรู  จํานวน  18  ขอ 

ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

29 แบบติดตาม : ครูท่ีสามารถใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.1 
รายละเอียด  :  ครสูามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพ่ิมข้ันเปนรอยละ 100 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1  

30 แบบติดตาม : ครูท่ีสามารถใชภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อยางนอย 1 ภาษา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  เพ่ิมเติม 
รายละเอียด  :  - 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 

60.00 ข้ึนไป 4 
45.00 – 59.99 3 
30.00 – 44.99 2 
ต่ํากวา 30.00 1 
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

31 แบบติดตาม : ครูท่ีใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการจดัการเรียนรู 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.2 
รายละเอียด  :  ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจดัการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนไมต่าํกวา

รอยละ 80 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
80.00 ข้ึนไป 4 

60.00 – 79.99 3 
40.00 – 59.99 2 
ต่ํากวา  40.00 1 

 

32 แบบติดตาม : ครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน/โครงงาน/สื่อ/นวัตกรรม/เอกสารทางวิชาการ/บทความ 
และมีการเผยแพร 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.3 
รายละเอียด  :  ครูมผีลงานวิจยัในช้ันเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร เพ่ิมข้ึน

ไมต่ํากวา รอยละ 75 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
75.00 ข้ึนไป 4 

56.25 – 74.99 3 
37.50 – 56.24  2 
ต่ํากวา 37.50 1  

33 แบบติดตาม : ครูท่ีมีผลงานดานการจัดการเรยีนการสอนระดับชาต ิ
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.4 
รายละเอียด  :  ครูมผีลงานดานการจัดการเรยีนการสอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละท่ีเพ่ิมขึ้น ระดับคุณภาพ 

15.00 ข้ึนไป 4 
11.25 – 14.99 3 
7.50 – 11.24 2 
ต่ํากวา 7.50 1 
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

34 แบบติดตาม : ครูท่ีเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาต ิ
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.5 
รายละเอียด  : ครูเขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 65 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 

65.00 ข้ึนไป 4 
48.75 – 64.99 3 
32.50 – 48.74 2 
ต่ํากวา 32.50 1 

 

35 แบบติดตาม : ครูท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูด ี
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.6 
รายละเอียด  :  ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูดีเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละท่ีเพ่ิมขึ้น ระดับคุณภาพ 

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

36 แบบติดตาม :  ครูท่ีมีผลงานการสอนท่ีแสดงศักยภาพการสอนอยางมืออาชีพ เปนเชิงประจักษ และ
ไดรับการเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  เพ่ิมเติม 
รายละเอียด  :  - 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 

65.00 ข้ึนไป 4 
48.75 – 64.99 3 
32.50 – 48.74 2 
ต่ํากวา 32.50 1  
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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

37 แบบติดตาม : ครูท่ีมีขวัญกําลังใจ ไดรับกําลังใจในการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  เพ่ิมเติม 
รายละเอียด  :  - 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 

65.00 ข้ึนไป 4 
48.75 – 64.99 3 
32.50 – 48.74 2 
ต่ํากวา 32.50 1  

38 แบบติดตาม : ครูท่ีมีการแลกเปลีย่นเรียนรูเรื่องการจัดการเรยีนการสอน 
- ระดับโรงเรยีน 

- ระดับเครือขาย 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.7 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับโรงเรียนและ

ระดับเครือขาย 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1  

39 แบบติดตาม : ครูท่ีไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในช้ันเรียนอยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.8 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในช้ันเรียน 

อยางนอยภาคเรยีนละ 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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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

40 แบบติดตาม : ครูท่ีนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของ อยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.9 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของ อยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

41 แบบติดตาม : ครูท่ีมีความสามารถในการจัดการช้ันเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.10 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการช้ันเรยีน 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

42 แบบติดตาม :  ครูท่ีสามารถพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
                   (Continuous Professional Development) 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  เพ่ิมเติม 
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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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

43 แบบติดตาม : ครูท่ีมีทักษะในการเขาถึงและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  เพ่ิมเติม 
รายละเอียด  :  - 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

44 แบบติดตาม : ครูท่ีไดรับการพัฒนาไมต่าํกวาปละ 40 ช่ัวโมง 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  10.11 
รายละเอียด  :  ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ช่ัวโมง 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

45 แบบติดตาม :  ครูท่ีมีการปฏิบัตติามมาตรฐานความรูและมาตรฐานการปฏิบัตติน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  เพ่ิมเติม 
รายละเอียด  :  - 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
คารอยละ ระดับคุณภาพ 
100.00 4 

75.00 – 99.99 3 
50.00 – 74.99 2 
ต่ํากวา  50.00 1 

 

46 แบบติดตาม : ครูท่ีมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  เพ่ิมเติม 
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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กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานระบบการเรียนรู  จํานวน  6  ขอ 
คําชี้แจง   เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม  
   ซ่ึงเลือกไดเพียง 1 รายการเทานั้น 
ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
47 แบบติดตาม  :  โรงเรยีนจัดใหมีสาระเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทาง  

ตอบสนองความถนัด  ศักยภาพ  และความตองการของผูเรียนอยางไร 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  6.3 
รายละเอียด  :  โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศเฉพาะ

ทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรยีน 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดไดหลากหลายท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 7 – 8 กลุมสาระการเรียนรู 4 
จัดไดหลากหลายท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 5 – 6 กลุมสาระการเรียนรู 3 
จัดไดหลากหลายท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 3 – 4 กลุมสาระการเรียนรู 2 
จัดไดหลากหลายท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 1 – 2 กลุมสาระการเรียนรู 1 
ไมมีการจัด 0 

 

48 แบบติดตาม  :  โรงเรยีนจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  (ICT) ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
เครื่องมือในการเรียนรูในลักษณะใด 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  7.1 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
และเครื่องมือในการเรียนรู 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูท้ังสามกลุมวิชาและมมีากกวา 1 
รายวิชาในแตละกลุมวิชา 

4 

ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูสามกลุมวิชา 3 
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูสองกลุมวิชา 2 
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูเพียงหน่ึงกลุมวิชา 1 
ไมมีการจัด 0 
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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
49 แบบติดตาม  :  โรงเรยีนจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

ลักษณะใด 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  7.2 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงจดัการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง ในระดับมัธยมตอนปลาย 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดทุกหองเรียนและทุกช้ันป 4 
จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมทุกหองเรียน  แตบางช้ันป / ทุกชั้นป แตบางหองเรียน 3 
จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมบางหองเรยีน และบางช้ันป 2 
จัดเปนกิจกรรมกลุมสนใจ/ชุมนุม/ชมรม 1 
ไมมีการจัด 0 

 

50 แบบติดตาม  :  โรงเรยีนจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรยีนใน
ลักษณะใด 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  9.1 
รายละเอียด  :  โรงเรียนทุกโรงจดักิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรียน 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถ่ินฐานท่ีอยู 7 – 8 กลุมสาระการเรยีนรู 4 
จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถ่ินฐานท่ีอยู 5 – 6 กลุมสาระการเรยีนรู 3 
จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถ่ินฐานท่ีอยู 3 – 4 กลุมสาระการเรยีนรู 2 
จัดกิจกรรมการเรียนรูอิงถ่ินฐานท่ีอยู 1 – 2 กลุมสาระการเรยีนรู 1 
ไมมีการจัด 0 

 

51 แบบติดตาม  :  โรงเรยีนจัดการเรียนรูใหผูเรยีนไดเรยีนรูอาเซยีนศกึษา โดยเช่ือมโยงกับถ่ินฐาน
สังคมไทยและสภาวการณโลก ในลักษณะใด 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  9.2 
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรยีนไดเรยีนรูอาเซียนศึกษาเช่ือมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทยและ

สภาวการณโลก 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดการเรียนรูอิงถ่ินฐานเช่ือมโดยอาเซียนศึกษาและสภาวการณโลก 7 – 8 กลุมสาระฯ 4 
จัดการเรียนรูอิงถ่ินฐานเช่ือมโดยอาเซียนศึกษาและสภาวการณโลก 5 – 6 กลุมสาระฯ 3 
จัดการเรียนรูอิงถ่ินฐานเช่ือมโดยอาเซียนศึกษาและสภาวการณโลก 3 – 4 กลุมสาระฯ 2 

จัดการเรียนรูอิงถ่ินฐานเช่ือมโดยอาเซียนศึกษาและสภาวการณโลก 1 – 2 กลุมสาระฯ 1 

ไมมีการจัด 0 
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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
52 แบบติดตาม  :  โรงเรยีนจัดใหมีการจดัการเรยีนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรยีน

มาตรฐานสากลอยางไร 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  6.2 
รายละเอียด : โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจดัการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรยีน

มาตรฐานสากล 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 , IS2  บูราการกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน IS3 และจัดให
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู นําเสนอผลงานจากการจดัการเรียนรูสาระการเรยีนรูสากล 

4 

จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 , IS2 และบูราการกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน IS3  3 
จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 และ IS2 2 
จัดการเรียนรูเฉพาะรายวิชา IS1 1 
ไมมีการจัด 0 

 

 
กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานระบบการเรียนรู  จํานวน 4 ขอ 
คําชี้แจง  เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม  
   ซ่ึงสามารถเลือกได มากกวา  1 รายการ   

ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
53 แบบติดตาม :  โรงเรียนมีการจดัหลักสตูรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสตูรมาตรฐานสากลอยางไร 

 มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 มีการดําเนินการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาท่ีเทียบเคยีงหลักสตูรมาตรฐานสากล 
 มีการประเมิน ปรบัปรุง  พัฒนา  การใชหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล ท่ี

จัดทําข้ึน 
 มีการรายงานผลการประเมินการใชหลักสตูรสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  6.1 
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงจดัหลักสตูรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสตูรมาตรฐานสากล 

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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
54 แบบติดตาม : โรงเรียนจดัใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม  (New 

Economy)  ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู  (Knowledge-Based Economy)  และเศรษฐกิจ
สรางสรรค  (Economy) ในลักษณะใด 

 จัดกิจกรรมในบริการหลัก 5 บริการของงานแนะแนว 
 จัดการเรียนรูในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสตูร 
 บูรณาการการจดัการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู 
 เปดโอกาสใหองคกรและ/หรอืหนวยงานอ่ืนใหการแนะแนวในโรงเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  6.4 
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงจดัใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม  

(New Economy) ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู (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 : โรงเรียนจดัการเรียนรูโดยใชภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรูดิจิทัล (Digital Literacy)  
เพ่ือการเรยีนรูในลักษณะใด 

 มีการวางแผนดาํเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู 
 มีการดําเนินการการจัดการเรยีนรูใหนักเรยีนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรู 
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ 
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  8.1 
รายละเอียด :  ผูเรียนทุกคนไดเรยีนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
56 แบบติดตาม : โรงเรียนจดัการเรียนรูใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการ

เรียนรูในลักษณะใด 
 มีการวางแผนดาํเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู 
 มีการดําเนินการการจัดการเรยีนรูใหนักเรยีนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรู 
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ 
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  8.2 
รายละเอียด :  ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูกลุมสาระ 

อยางตอเน่ือง 

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  เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม  
    ซ่ึงสามารถเลือกไดมากกวา  1 รายการ 

ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
57 แบบติดตาม : ผูบรหิารท่ีสามารถใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได 

 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษได 
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษได 
 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาประเทศสมาชิกอาเซยีน ไดอยางนอย 1 ภาษา 
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  11.1 
รายละเอียด :  ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสือ่สาร 

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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
58 แบบติดตาม : ผูบริหารท่ีสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการได 

 มีการวางระบบเครือขายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ 
 มีการนิเทศ ตดิตาม ใหการสนับสนุน การใชเทคโนโลย ี
 ใชเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ 
 ใชเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาในการบรหิารจดัการท่ีเปนแบบอยางและสามารถขยายผลได 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  11.2 
รายละเอียด :  ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0  

59 แบบติดตาม : ผูบริหารเขารวมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ 
 เขารวมอบรมในการจัดการศกึษานานาชาติ 
 เขารวมแลกเปลีย่นเรยีนรูในการจัดการศึกษานานาชาต ิ
 นําสิ่งท่ีเรียนรูมาเปนเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 นําสิ่งท่ีเรียนรูมาใชในการบริหารจัดการท่ีเปนแบบอยางและสามารถขยายผลได 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  11.3 
รายละเอียด :  ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 

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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
60 แบบติดตาม : โรงเรียนมีระบบการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพร ในลักษณะใด 

 มีระบบการจัดการความรู 
 มีการสรางนวัตกรรมจากองคความรู 
 เผยแพรนวัตกรรมภายในประเทศ 
 เผยแพรนวัตกรรมในตางประเทศ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  11.4 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจดัการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0 

 

61 แบบติดตาม : โรงเรียนนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลศิ (Best Practices) มาใชในการบริหารจดัการครอบคลมุ
ภารกิจ ของโรงเรียนในดานใดบาง 

 ดานบริหารงานวิชาการ 
 ดานบริหารงานท่ัวไป 
 ดานบริหารงานบุคคล 
 ดานบริหารงานงบประมาณ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  11.5 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
62 แบบติดตาม : การประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกรอบสามของโรงเรียน 

 ยังไมไดรับการประเมิน หรือรบัการประเมินแลวแตยังไมทราบผล** 
 รับการประเมินแลว และทราบผลการประเมินแลว 
 มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษาตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป 
 ตัวบงช้ีอยางนอง 10 ตัวบงช้ี  มีระดับคุณภาพแตละตัวบงช้ีตั้งแตระดับดีข้ึนไป 
 ไมมีตัวบงช้ีใดอยูในระดับคณุภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  11.6 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคณุภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีข้ึนไป 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
เลือกตอบขอแรก (**) 0  

63 แบบติดตาม : โรงเรียนมรีะบบดูแลชวยเหลือนักเรียนลักษณะใด 
 มีการจัดโครงสรางการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 มีการแบงผูเรียนใหครูดูแลในอัตราสวน คร:ูผูเรียน ไมเกิน 1:25 
 มีการพัฒนาครูท่ีปรึกษาในการดูแลผูเรียน 
 มีการเสริมสรางทักษะความเขมแข็งและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  12.1 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0  



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 134 

 

ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
64 แบบติดตาม : โรงเรียนมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือสงเสรมิ สนับสนุน แนะแนวชวยเหลือพัฒนา

ผูเรยีนเปนรายบุคคล อยางไร 
 ครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรยีนตามกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 องคประกอบ 
 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามผลการคัดกรอง 
 มีกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไข ท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนแตละคนอยางท่ัวถึง 
 มีรายงานการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในทุกองคประกอบอยางเปนระบบ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  12.2 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม 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
ตอเน่ืองอยางไร 

 มีขอมูลผลการพัฒนาผูเรียนเปนรายภาคเรยีน/รายป 
 มีการสงตอขอมลูแกครผููสอนและครูท่ีปรึกษาในระดับช้ันถัดไป 
 มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรยีนท่ีหลากหลายตามพหุปญญา 
 สงเสรมิ สนับสนุนใหนักเรยีนไดมโีอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตางๆ อยางตอเน่ือง 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  12.3 
รายละเอียด :  โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

อยางตอเน่ือง 

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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
66 แบบติดตาม : หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ท่ีโรงเรยีนเปนภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจดั

การศึกษา  (มีบันทึกขอตกลงรวมกัน) ในระดับการศึกษาเดียวกัน (ระดับมัธยมศึกษา) 
 ระดับทองถ่ิน (ในจังหวัด หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเดยีวกัน) 
 ระดับภมูิภาค (ในภาคเดยีวกัน) 
 ระดับประเทศ (ในประเทศไทยท่ีไมอยูในจังหวัด เขตพ้ืนท่ี หรือภาค เดียวกัน) 
 ระหวางประเทศ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  13.1 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจดัการศึกษาในระดับเดียวกัน  
                  ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0  

67 แบบติดตาม : การจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่นประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขายโรงเรียน
รวมพัฒนา 

 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่นประสบการณ โดยไปรวมงานในโรงเรียนรวมพัฒนา 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่นประสบการณโดยใหโรงเรียนรวมพัฒนามารวมงาน 
 มีการไปใชทรัพยากรของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา 
 มีการใหโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนามาใชทรัพยากรภายในโรงเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
68 แบบติดตาม : โรงเรียนจดักิจกรรมใหผูเรียนและครไูดแลกเปลี่ยนรูกับสถานศึกษาอ่ืน 

 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 
 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  13.3 
รายละเอียด :  โรงเรียนจดักิจกรรมใหนักเรียนและครูไมต่ํากวา รอยละ 75 ไดแลกเปลีย่นเรยีนรูกับ

สถานศึกษาอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0  

กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานคุณภาพแหลงเรยีนรู  จํานวน  11  ขอ 

คําชี้แจง  เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม  
   ซ่ึงสามารถเลือกได มากกวา  1 รายการ 
ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
69 แบบติดตาม  :  หองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียนเปนอยางไร 

 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของหองสมุด ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและสะดวกตอการใชงาน 
 มีหนังสือ/สื่อ และกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูใชบริการ 
 มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท่ีทันสมัยรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ดวยระบบออนไลน 
 มีการบริหารการจัดการท่ีมีคณุภาพ มีบุคลากรท่ีมุงมั่นงานบริการ  มีระบบการทํางานและอุปกรณ 
     ท่ีนํามาใชในหองสมุด ท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.1  
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย  

ศูนยวิทยบริการ และแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย มีคณุภาพ เอ้ือตอการเรยีนรู 
     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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
70 แบบติดตาม  :  หองปฏิบัติการของโรงเรียนเปนอยางไร 

 มีจํานวนหองปฏิบัติการ ครบตามเกณฑการจัดหองพิเศษ 
 มีครุภณัฑและอุปกรณประจําหองตามเกณฑข้ันต่ําของหองปฏิบัติการ 
 มีวัสดุอุปกรณประกอบการเรยีนการสอนตามเกณฑข้ันต่าํของหองปฏิบัติการ 
 มีการจัดการท่ีมีคณุภาพสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.1  
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย  

ศูนยวิทยบริการ และแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย มีคณุภาพ เอ้ือตอการเรยีนรู 
     เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 
เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0  

71 แบบติดตาม :  หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดียของโรงเรียนเปนอยางไร 
 มีครุภณัฑและอุปกรณเทคโนโลยีชวยสอนตามเกณฑของหองเรยีนอิเล็กทรอนิกสมัลติมิเดีย 
 มีระบบบันทึกและถายทอดสญัญาณ ภาพและเสียง ท่ีเช่ือมโยงเขาไปในรูปแบบนําเสนอผานระบบ

เครือขายเน็ตเวิรคอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 มีการทํางานรวมกันโดยใชระบบฮารดแวรเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรยีนรู 
 มีผลงานการพัฒนาซอฟตแวรของครู/นักเรียน ท่ีสนับสนุนกระบวนการเรียนรู 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.1  
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย  

ศูนยวิทยบริการ และแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย มีคณุภาพ เอ้ือตอการเรยีนรู 
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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
72 แบบติดตาม : แหลงเรียนรูอ่ืน (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเปนอยางไร 

 มีสารสนเทศและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชแหลงเรยีนรู 
 มีสื่อ/อุปกรณในแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการคนควา และสงเสรมิการเรยีนรู 
 มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความสนใจของกลุมผูใชบรกิาร 
 มีการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูและนักเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.1 
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการ 
                   และแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย มีคณุภาพ เอ้ือตอการเรยีนรู 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0 

 

73 แบบติดตาม : การใชหองสมุด/ศนูยวิทยบริการในโรงเรียน 
 มีแผนการใชหองสมดุเพ่ือเปนแหลงเรียนรูได 
 มีการใชหองสมุดเปนประจําทุกวัน 
 มีการใชแหลงเรยีนรูอยางท่ัวถึงทุกช้ันเรียน 
 มีบันทึกการใชหองสมุด 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.2 
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง  

มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง 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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ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
74 แบบติดตาม : การใชหองปฏิบัติการในโรงเรียน 

 มีแผนการใชหองปฏิบัติการเพ่ือเปนแหลงเรยีนรูได 
 มีการใชหองปฏิบัติการเปนประจําทุกวัน 
 มีการใชหองปฏิบัติการอยางท่ัวถึงทุกช้ันเรียน 
 มีบันทึกการใชหองปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.2 
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง  

มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง 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 
 มีแผนการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมลัติมเีดีย 
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียเปนประจาํทุกวัน 
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียอยางท่ัวถึงทุกช้ันเรียน 
 มีบันทึกการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมเีดีย 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.2 
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง  

มีประสิทธิภาพท่ัวถึง และคุมคา 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 
เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 140 

 

ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
76 แบบติดตาม : แหลงเรียนรูอ่ืน (ในโรงเรียน) ของโรงเรียนเปนอยางไร 

 มีแผนการใชแหลงการเรยีนรูตางๆ ในโรงเรยีน 
 มีการใชแหลงการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปนประจาํทุกวัน 
 มีการใชแหลงการเรียนรูอยางท่ัวถึงทุกช้ันเรียน 
 มีบันทึกการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  14.2 
รายละเอียด :  โรงเรยีนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง  

มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 
เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0 

 

77 แบบติดตาม : โรงเรียนมีการศึกษาและจดัทําฐานขอมูลแหลงเรยีนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุก
ภาคสวนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคณุภาพการศึกษาในลักษณะใด 

 มีการศึกษาและจัดการความรูจากแหลงเรยีนรูในชุมชน  
 มีการจัดทําฐานขอมลูแหลงเรยีนรูในชุมชน สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 
 มีการจัดทําเปนฐานขอมูลแหลงเรียนรูท่ีครอบคลุมในชุมชน สถาบันและองคกรตางๆ 
 มีแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  15.1 
รายละเอียด :  โรงเรยีนศึกษาและจัดทําฐานขอมลูแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆทุกภาค

สวนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 
เลือกตอบ 4 ขอ 4 
เลือกตอบ 3 ขอ 3 
เลือกตอบ 2 ขอ 2 
เลือกตอบ 1 ขอ 1 
ไมเลือกตอบ 0 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 หนา 141 

 

ขอท่ี ประเด็นการติดตาม 
78 แบบติดตาม :  โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลมุการเรียนรู ธรรมชาติ ภูมิศาสตร 

ประชากรเศรษฐกิจ สังคม ประวัตศิาสตร ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม การเมือง การปกครองใน
ลักษณะใด 

 มีการประสานชุมชนเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูดานตางๆ 
 มีกิจกรรม/โครงการท่ีใหนักเรยีนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
 มีบันทึกขอมูลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานตางๆ  
 มีสรุปผลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูประจําป 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  15.2 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ ภมูิศาสตร 

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 :  เครือขายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา 
 มีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ 
 มีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ตางประเทศ  
 มีเครือขายองคกร/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ในประเทศ  
 มีเครือขายองคกร/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ตางประเทศ 
ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554 :  15.3 
รายละเอียด :  โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ทุกภาคสวนท่ี

เก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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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ขอท่ี ประเด็นการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
 กรอบการติดตามและประเมินผล : ดานคุณภาพผูเรียน 
เพ่ิมเตมิ แบบติดตาม :  ---  (สมป. ประสานงานขอขอมูลผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบฯ โดยตรง) 

ตัวชี้วัดตามประกาศท่ี 621/2554  :  1.1 
รายละเอียด  :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาตมิีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา   
                    รอยละ 50 

เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

50.00 ข้ึนไป 4 

37.50 – 49.99 3 

25.00 – 37.49 2 

ต่ํากวา  25.00 1 
 

 

เกณฑการสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนเปนรายโรงเรียน 
1. กําหนดใหคะแนนทุกตัวบงชี้มีคะแนนเทากับ 4 คะแนน 
2. นําผลการประเมินจากขอท่ี 1 ในทุกตัวบงชี้รวมกัน และหาคาเฉลี่ย 
3. นําคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ 

ระดับคุณภาพดีมาก (4)   คือ มีคาเฉลี่ย  3.50  ข้ึนไป   
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 

ท่ีปรึกษา 
 นายธีระวัฒน  วรรณนุช ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายทวีป  ฉิมไทย  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายเชลร  โพธิมากุล  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
คณะกรรมการนิเทศ 
 นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายสุนันท  วงศทองเหลือ ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางญานภร  นันทพานิช ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงาน 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายราชวัลลภ  ลําพูน ครูโรงเรียนดัดดรุณี   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นางสาววิไล  แจมเจริญ ครูโรงเรียนสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ 
 
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล Online 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายราชวัลลภ  ลําพูน ครูโรงเรียนดัดดรุณี   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ออกแบบปก 
 นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร  ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม   จังหวัดสมุทรปราการ 
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