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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



 

คํานํา    
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 621/2554  เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561)  
เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ รวมท้ังเปนแนวทางใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในการสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน และสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงหวังวาโรงเรียนมัธยมศึกษาซ่ึงเปนผูดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ เกิดประสิทธิผล เพ่ือเปน
การติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553 
– 2561) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขตจ 6  โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกแหง เพ่ือนําผลการติดตามและประเมินผลมาเปนขอมูล
สารสนเทศในการวางแผนการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 เลมนี้ข้ึน เพ่ือ
สะทอนผลการติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) ประจําปการศึกษา 2559 ซ่ึงจะเปนประโยชนกับผูท่ีเก่ียวของท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัตินําไปใชในการวางแผนการพัฒนาอันจะสงผลตอคุณภาพผูเรียนและระบบการ
จัดการศึกษาตอไป 
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สารบัญ 

  หนา 
คํานํา   
สารบัญ   
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 ความเปนมาและความสําคัญ 1 
 วัตถุประสงค 3 
 นิยามศัพทเฉพาะ 3 
 ประโยชนท่ีจะไดรับ 4 
บทท่ี 2 วิธีการดําเนินการ 5 
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการ 5 
 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 5 
 ข้ันตอนการดําเนินการ 7 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 8 
 การวิเคราะหขอมูล 9 
บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 11 
 ตอนท่ี 1  ผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

ยุคใหม (พ.ศ.2553 – 2561) 12 
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองตามระบบการติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินงาน (Tracking System) เก่ียวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ
การมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม  
(พ.ศ.2553 – 2561) 31 

บทท่ี 4 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 46 
บรรณานุกรม 55 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก : ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 621/2554  

เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553–2561) 
และ เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 56 

 ภาคผนวก ข : คําอธิบายวิธีการวิเคราะหและสรุปผล 66 
 ภาคผนวก ค : ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน 70 
คณะทํางาน 84 

 

 

 



 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา 
1 แสดงกรอบโครงสรางเครื่องมือติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2559 6 
2 แสดงจํานวนโรงเรียน จําแนกตามจังหวัดและขนาดโรงเรียน 8 
3 แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 

จําแนกตามระดับคุณภาพ 12 
4 แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 

จําแนกตามเปาหมายและระดับคุณภาพ 13 
5 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดาน

คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพได
มาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 15 

6 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
คุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 16 

7 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง 
วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ  จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับคุณภาพ 17 

8 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน 
จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New 
Economy)  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 18 

9 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรดาน
คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ิน
ฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 19 

10 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
ระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 6  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนอิง
มาตรฐานสากล (World–Class Standard Curriculum and Instruction) จําแนก
ตามตัวบงชี ้และระดับคุณภาพ 21 

 
 
 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 
11 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดาน

ระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 22 

12 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
ระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยาง
ท่ัวถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 23 

13 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรดานระบบ
การเรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐานใหเชื่อมประสานกับ
การศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 24 

14 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
ระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 25 

15 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
ระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 26 

16 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
ระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว 
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้ 
และระดับคุณภาพ 27 

17 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรดานระบบ
การบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ จําแนกตาม
ตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 28 

18 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหม ให
มีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา  จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับคุณภาพ 29 

19 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและ
องคกรตางๆทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 30 

 
 
 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 
20 แสดงคารอยละของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน 

จําแนกตามเปาหมายและระดับการปฏิบัติ 31 
21 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดาน

คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพได
มาตรฐานระดับสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัต ิ 33 

22 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตรดาน
คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 34 

23 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็นยุทธศาสตรดาน
คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง 
วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ  จําแนกตามตัวบงชี้
และระดับการปฏิบัติ 35 

24 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีปฏิบัต ิตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพ
ผูเรียน  เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางาน
เปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัต ิ 36 

25 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตรดาน
คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ิน
ฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย
มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 37 

26 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามเปาหมายการดําเนินงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
การเรียน การสอนอิงมาตรฐานสากล (World–Class Standard Curriculum and 
Instruction) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 38 

27 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดาน
ระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัต ิ 39 

28 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดาน
ระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยาง
ท่ัวถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏบิัติ 39 

 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 
29 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร  

ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐานใหเชื่อม
ประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกจําแนกตามตัวบงชี้และ
ระดับการปฏิบัติ 40 

30 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ 
และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 41 

31 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร  
ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 42 

32 แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร  
ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว 
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้ 
และระดับการปฏิบัติ 43 

33 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ จําแนก
ตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัต ิ 43 

34 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร  
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจดับริการแหลงเรียนรูใหม 
ใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา  จําแนกตามตัว
บงชี้และระดับการปฏิบัติ 44 

35 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน
และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาจําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 45 

36 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาต ิปการศึกษา 
2559 จําแนกตามโรงเรียน รายวิชาและระดับคุณภาพ 70 

37 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายโรงเรยีน 74 

38 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมาย
และรายโรงเรียน 76 

 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 
39 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมาย
และรายโรงเรียน 78 

40 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการบริหารจัดการ 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมาย
และรายโรงเรียน 80 

41 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมาย
และรายโรงเรียน 82 

   
   

 



บทท่ี 1 
      บทนํา    

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบัน ประเทศไทยอยูในระยะเปลี่ยนผานท่ีเปนวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมืองควบคูกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคนไทยใหรูเทารูทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
สามารถดํารงชีพอยางมีความสุขในสังคมยุคศตวรรษท่ี  21  ท่ีมีความความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมอยางหลากหลาย   อันเปนผลกระทบทําให
ประเทศไทยมีการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ในชวงป 2558 – 
2560 และเพ่ือการกาวไปสูเปาหมายความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน ประเทศ
ไทยจึงมุงม่ันและผลักดันการปฏิรูปการศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานสากล เทียบเคียงนานาอารยะประเทศโดยใช
การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคนไทย ซ่ึงดําเนินงานโดยหนวยงานหลักทางการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) 
โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม
ในการบริหารและจัดการศึกษา  รวมท้ังมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม  ในป พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ รวมท้ังปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอ
สังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการสงเสริมและผลักดัน
ใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนระบบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคูกันไป จึงไดประกาศทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553 – 2561) เพ่ือเปนแนวทางใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปโดยการกําหนดเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบ
การบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู  พรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายในแตละดาน 
ไวอยางชัดเจนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจังและยั่งยืน (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ลง
วันท่ี 29 เมษายน 2554)   โดยมุงม่ันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
ดานคุณภาพผูเรียน  ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยระบบคุณภาพ  มีหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

เพ่ือใหนโยบายดังกลาว มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดจุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย
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แบงเปน 3 สวนคือ สวนท่ี 1 จุดเนนดานผูเรียน  สวนท่ี 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และสวน
ท่ี 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

ดานผูเรียน   การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองมุงใหผูเรียนเปนคนดีและเกง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีศักยภาพสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค เรียนรูไดดวยตนเอง 
เชื่อมโยงความรูทักษะและคานิยมท่ีดีงาม  มีคุณธรรมจริยธรรมรูจักพ่ึงตนเองเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข ปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญเปนท่ีตองการ 
สามารถสนับสนุนการคิดนวัตกรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได   ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร เปน
ความสามารถในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือ
เปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและ
สังคม  ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถดานการรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยาง
สรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถเขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ
ปองกัน และแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 
รวมท้ังตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถใชกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เรียนรูดวยตนเองตอเนื่อง ทํางานและอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 
จัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆอยางเหมาะสม รูจักปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สภาพแวดลอม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี เปนความสามารถรูจักเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง
และเหมาะสมตามแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมุงสรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุงพัฒนาใหผูเรียนมี
ความรูเก่ียวกับโลก (Global Awareness) ความรูเก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปน
ผูประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรูดานการเปน
พลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy)  และความรูดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Literacy) โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูในเนื้อหาหลัก 3 ประการ (3R) ไดแก 
การอาน (Reading) การเขียน (Writing) และการคิดคํานวณ (Arithmetic) รวมท้ังตองพัฒนาใหผูเรียนเกิด
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  ท่ีสําคัญ 7 ประการ (7C) ซ่ึงประกอบดวย ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการแกปญหา (Critical Thinking & problem solving) ทักษะดานการริเริ่มสรางสรรคและ
นวัตกรรม (Creativity & innovation) ทักษะดานความเขาใจเก่ียวกับกระบวนทัศนและพหุวัฒนธรรม 
(Cross-cultural understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา 
(Collaboration, teamwork & leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ 
(Communications, information & media literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Computing & ICT literacy) และ ทักษะอาชีพและการเรียนรู (Career & learning skills)   
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูจะตองไดรับการพัฒนาองคความรูและทักษะในการสื่อสาร    
มีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน องคกร คณะ
บุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ วางแผนและสรรหาครู และบคุลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับ
ความตองการของโรงเรียน และสังคม 

 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษา 
พิเศษ บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผล การดําเนินงาน 
และการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกระดับ   

จากเปาหมายการจัดการศึกษายุคใหม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดมีการดําเนินการโครงการระดับนโยบายเพ่ือสนับสนุนสงเสริมให
โรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพระดับสากล (world class) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จึงดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ตามประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.
2553–2561)  4 ดานไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู สําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
เทียบเคียงนานาประเทศ  

วัตถุประสงค 

1. เ พ่ือศึกษาผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
ยุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 

2. เพ่ือศึกษาผลการประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติในการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การติดตามและประเมินผล หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็จ 
ในการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561)  

2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของทุกโรงเรียนจํานวน 54 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6   

3.  ผลการดําเนินการจัดการมัธยมศึกษา หมายถึง  ผลการบริหารจัดการและกระบวนการเรียน
การสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของทุกโรงเรียนจํานวน 54 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 

4.  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน หมายถึง ผลการประเมินผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ
และกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแตละโรงเรียน จาํนวน 54 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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5.    ระดับคุณภาพ หมายถึง ผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามคาเปาหมาย ตัวบงชี้ซ่ึงประกอบ 
ดวย 4 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)  ระดับคุณภาพ 3 (ดี)  ระดับคุณภาพ 2 (พอใช) และระดับ
คุณภาพ 1 (ปรับปรุง)  

6. ระดับการปฏิบัติ หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนประเมินตนเอง ตามระบบการ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System) ประกอบดวย 4 ระดับ ไดแก A1 (Awareness) 
คือ ความตระหนัก  A2 (Attempt) คือ ความพยายาม  A3 (Achievement) คือ ความสําเร็จ และ A4 
(Accredited System) คือ ความตอเนื่องยั่งยืน  

ประโยชนที่จะไดรับ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชเปนแนวทางกําหนดนโยบาย
และการสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูเปาหมายท่ีกําหนด 

2. สถานศึกษามัธยมศึกษา มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชเปนแนวทางในการสนับสนุนและ 
การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



บทท่ี 2 
วิธีดําเนินการ 

 
 รายงานการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ครั้งนี้ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได
กําหนดวิธีดําเนินการ และนําเสนอใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการ 
2. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 
3. ข้ันตอนการดําเนินการ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการ 
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจํา 
ปการศึกษา 2559 เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 54 โรงเรียน 
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 
 2.1 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปการศึกษา 
2559 เปนแบบติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ฉบับ  
 2.2 ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการปฏิบัติของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553 – 2561) ท้ัง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบ
การบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู ครอบคลุมเปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ท้ัง 15 เปาหมาย 65 ตัวบงชี้ โดยแบงเปน 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
   มีลักษณะเปนแบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ไดแก จํานวนผูบริหาร จํานวนครูผูสอน 
และจํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 โดยใชขอมูล ณ วันท่ีโรงเรียนรายงาน 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  มีลักษณะเปนแบบบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียน ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน
คุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู รวมการ
ติดตามท้ังสิ้น 72 ขอ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงกรอบโครงสรางเครื่องมือติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2559 

ผลการดําเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร เครื่องมือติดตามและประเมินผล 
ดานคุณภาพผูเรียน เปาหมายท่ี 1 - 5 ขอท่ี 1 - 28 
ดานระบบการเรยีนรู เปาหมายท่ี 6 - 10 ขอท่ี 29 – 49 

ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 - 13 ขอท่ี 50 – 61 
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 - 15 ขอท่ี 62 - 72 

   รายละเอียดเปนดังนี้ 
1. ดานคุณภาพผูเรียน จํานวน 28 ขอ ประกอบดวย 

1.1 ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนระบุตัวเลขจํานวนคน ตามรายการท่ีกําหนด โดยมีจํานวน 6 
ขอ ท่ีใหโรงเรียนระบุตัวเลขจํานวนคน 2 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559)  

1.2 ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนประเมินตนเองตามระบบติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน (Tracking System) โดยทําเครื่องหมายลงในชองระดับการปฏิบัติ A1 – A4 ท่ีตรงกับสภาพความ
เปนจริงของโรงเรียน 
 2. ดานระบบการเรียนรู จํานวน 21 ขอ ประกอบดวย 

2.1 ผลการดําเนินงาน จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 
2.1.1 ใหโรงเรียนระบุตัวเลขจํานวนคน ตามรายการท่ีกําหนด จํานวน 11 ขอ 
2.1.2 ใหโรงเรียนทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนารายการท่ีกําหนดเพียง 1 รายการ จํานวน 

10 ขอ 
2.2. ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนประเมินตนเองตามระบบติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินงาน (Tracking System) โดยทําเครื่องหมายลงในชองระดับการปฏิบัติ A1 – A4 ท่ีตรงกับสภาพความ
เปนจริงของโรงเรียน 

3. ดานระบบบริหารจัดการ จํานวน 12 ขอ ประกอบดวย 
3.1 ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียน โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนารายการท่ีกําหนด 

มากกวา 1 รายการ 
3.2 ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนประเมินตนเองตามระบบติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินงาน (Tracking System) โดยทําเครื่องหมายลงในชองระดับการปฏิบัติ A1 – A4 ท่ีตรงกับสภาพความ
เปนจริงของโรงเรียน  

4. ดานคุณภาพแหลงเรียนรู จํานวน 11 ขอ ประกอบดวย 
4.1 ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนารายการท่ีกําหนดมากกวา  

1 รายการ 
4.2 ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนประเมินตนเองตามระบบติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินงาน (Tracking System) โดยทําเครื่องหมายลงในชองระดับการปฏิบัติ A1 – A4 ท่ีตรงกับสภาพความ
เปนจริงของโรงเรียน 
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 ตอนท่ี 3 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
  มีลักษณะเปนแบบท่ีใหโรงเรียนเขียนรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยางนอย 1 วิธี ประมาณ 1 หนากระดาษ A4 โดยแยกเขียนเปนรายดาน ตาม
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานบริหารงานท่ัวไป ดานบริหารบุคคล  
และดานบริหารงานงบประมาณ 

ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
  มีลักษณะเปนแบบท่ีใหโรงเรียนเขียนปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของโรงเรียนใน 
ปการศึกษา 2559 และขอเสนอแนะตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอเสนอแนะตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการดําเนินงานของโรงเรียนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 621/2554 เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมยุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) 
เพ่ือการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบ
การเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

3. ข้ันตอนการดําเนินการ 
 การดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้ันตอนการดําเนินการ 
ดังแผนภาพตอไปนี้ 

ข้ันเตรียมการ  
1. เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางานโครงการ 
3. ประชุมคณะทํางาน 

   

ข้ันดําเนินการ  

1. เขารวมประชุมสรางความรู ความเขาใจ คูมือติดตาม โดย 
สมป. สพฐ. 

2. ประชุมชี้แจงการใชเครื่องมือติดตาม โดย สพม. 
3. ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. บันทึกผลการติดตามผานระบบ Online 

   

ข้ันสรุปผล  
1. ออกแบบการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล 
2. สรุปและจัดทํารายงานผล 

แผนภาพท่ี 1  แสดงข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
3.1 ข้ันเตรียมการ  

3.1.1 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3.1.2 แตงตั้งคณะทํางานโครงการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2559 
3.1.3 จัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
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3.2 ข้ันดําเนินการ 
3.2.1 เขารวมประชุมสรางความรู ความเขาใจในการใชคูมือติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา มัธยมศึกษา ประจาํปการศึกษา 2559 โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 5 – 6 
กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมแกรนดทาวเวอรอินน ถนนพระรามหก กรุงเทพมหานคร 

3.2.2 ประชุมชี้แจงเครื่องมือ วิธีดําเนินการ กําหนดระยะเวลาการทํางานแกคณะกรรมการท่ี
แตงตั้ง  โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

3.2.3 ดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
3.2.4 ดําเนินการรวบรวมขอมูลทางระบบเครือขายสารสนเทศ (Online) โดยผูรับผิดชอบ

ระดับโรงเรียน  และผูรับผิดชอบระดับเขตพ้ืนท่ีตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง พรอมยืนยันขอมูลในระบบ
เครือขายสารสนเทศ  

3.3 ข้ันสรุป 
3.3.1  ออกแบบการนําเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลการติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  
3.3.2  สรุปและจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2559  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจําปการศึกษา 
2559 ไดดําเนินการดังนี้ 
 4.1 ดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใหการนิเทศชวยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
รวบรวมขอมูลตามเครื่องมือและวิธีการท่ีกําหนดไว 
 4.2 ดําเนินการรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจํา 
ปการศึกษา 2559 โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากกลุมเปาหมายจํานวนโรงเรียน
ท้ังหมด 54 โรงเรียน ซ่ึงไดรับขอมูล จํานวน 54 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100.00 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี
เปนกลุมเปาหมายท้ังหมด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนโรงเรียน จําแนกตามจังหวัดและขนาดโรงเรียน 

จังหวัด จํานวนโรงเรียน 
ขนาดโรงเรียน 

เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ 
ฉะเชิงเทรา 29 17 7 1 4 

สมุทรปราการ 25 3 5 7 10 

รวม 
54 20 12 8 14 

รอยละ 37.04 22.22 14.81 25.93 
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5. การวิเคราะหขอมูล 
 5.1 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ไดดําเนินการ
วิเคราะหแสดงผลการวิเคราะหขอมูล แยกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ีวิเคราะห ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามทิศทางการพัฒนา

คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม 
1. วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละและคาเฉลี่ย 
2. สรุปรายตัวบงชี้ รายดานและภาพรวมตามเกณฑ 
3. นําเสนอผลการวิเคราะห เปน 4 ดาน 

ผลการประเมินตนเอง A1 – A4 1. วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ีและคารอยละ 
2. สรุปรายตัวบงชี้โดยพิจารณาจากคารอยละตามระดับ 

การปฏิบัติ 
3. สรุปรวมทุกตัวบงชี้โดยพิจารณาจากคารอยละเฉลี่ย 

ของตัวบงชี้ในแตละเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตร 
4. นําเสนอผลการวิเคราะหเปน 4 ดาน 

 
 5.2 เกณฑสรุป 
  1) เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี สําหรับประเด็นการติดตาม ขอ 1 – 39 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)   ผลการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมายตามตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)     ผลการดําเนินงาน รอยละ 75.00 – 99.99 ของคาเปาหมายตามตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช)   ผลการดําเนินงาน รอยละ 50.00 – 74.99 ของคาเปาหมายตามตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)  ผลการดําเนินงาน ต่ํากวารอยละ 50.00 ของคาเปาหมายตามตัวบงชี้ 
  2) เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี สําหรับประเด็นการติดตาม ขอ 40 – 49 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกท่ี 4 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)   ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกท่ี 3 
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช)    ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกท่ี 2 
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)  ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกท่ี 1 
  3) เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี สําหรับประเด็นการติดตาม ขอ 50 – 72 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือก 4 รายการ 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)   ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือก 3 รายการ 
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช)    ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือก 2 รายการ 
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)  ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือก 1 รายการ 
  4) เกณฑการสรุปรายเปาหมาย 
   คํานวณคาเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ในแตละเปาหมาย แลวเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป  
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)   ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช)    ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)  ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.01 – 1.49 
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ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.00  
  5) เกณฑการสรุปรายดาน 
  คํานวณคาเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ในแตละดาน แลวเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป  
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)   ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 2.50 – 2.49  
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช)    ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)  ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.01 – 1.49 
ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.00  
  6) เกณฑการสรุปภาพรวม 
  คํานวณคาเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ (65 ตัวบงชี้) แลวเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป  
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)   ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 2.50 – 2.49  
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช)    ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)  ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.01 – 1.49 
ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.00  
 
 5.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   ในการวิเคราะหขอมูล ใชคาสถิติพ้ืนฐาน ดังตอไปนี้ 
  1) ความถี่ 
  2) คารอยละ จากสูตร 
 

    P =  𝑓
𝑛

 x 100 

                                
   เม่ือ    P   แทนคารอยละ 
            f   แทนจํานวนท่ีตองการเปรียบเทียบ 
           N   แทนจํานวนท้ังหมด 
 
        (พิษณุ ผองศรี , 2550) 
  3) คาเฉล่ีย จากสูตร 
 

     𝑋�   =   
∑𝑋
N

  
 

   เม่ือ    𝑋�        แทนคะแนนเฉลี่ย 

         ∑𝑋 แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
            N          แทนจํานวนขอมูล 
 
      (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 



บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงาน 

 
 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ดําเนินการงานรายเปน 2 ตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม 
(พ.ศ.2553 – 2561) 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking 
System) เก่ียวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553 – 2561) 

อนึ่งในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  ครั้งนี้ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดําเนินการติดตามและประเมินผลโดยใชเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผล จํานวน 64 ตัวบงชี้  มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และไมไดดําเนินการติดตามและประเมินผลจํานวน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงขอ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํา
กวารอยละ 50  ใชขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยตรง เพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีถูกตอง สมบูรณ และลดภาระงานของโรงเรียน 

ตัวบงชี้ขอ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ไมตํ่ากวา
คาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)  ไมไดดําเนินการติดตามและประเมินผล เนื่องจากในปการศึกษา 2559 
ไมมีการทดสอบ 

ตัวบงชี้ขอ 11.6  โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีข้ึนไป  ไมได
ดําเนินการติดตามและประเมินผล เนื่องจากในปการศึกษา 2559 เปนวงรอบการประเมินภายนอกรอบสี่ แต
ทางหนวยงานท่ีทําการประเมินภายนอกยังไมมีการดําเนินการ 

ตัวบงชี้ขอ 11.7  โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัดการศึกษาไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
ไมไดดําเนินการติดตามและประเมินผล  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเริ่มดําเนินการใน 
ปการศึกษา 2559  

ตัวบงชี้ขอ 11.8  โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ผานการประเมินรับรองจากองคกร
มาตรฐานสากลไมต่ํากวารอยละ 25  ไมไดดําเนินการติดตามและประเมินผล เนื่องจากในปการศึกษา 2559  
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ยังไมมีโรงเรียนใดท่ีดําเนินการขอเขารับการ
ประเมินเพ่ือรับรองจากองคกรมาตรฐานสากล 

ท้ังนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จึงมีผลการวิเคราะหและนํามาจัดทํารายงานครั้งนี้ จํานวนท้ังสิ้น 65 ตัวบงชี้ 15 เปาหมาย ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1  ผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม  
(พ.ศ.2553 – 2561) 

  ผลการดํ าเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม  
(พ.ศ.2553 – 2561)  ในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดาน
ระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู ปรากฏตามตารางท่ี 3 – 19 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
ไมได 

ดําเนินการ 
ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ดานคุณภาพผูเรียน 
0 54 0 25 25 4 

(0.00) (100.00) (0.00) (46.30) (46.30) (7.41) 

ดานระบบการเรยีนรู 
0 54 1 14 38 1 

(0.00) (100.00) (1.85) (25.93) (70.37) (1.85) 

ดานระบบการบริหารจัดการ 
0 54 5 17 25 7 

(0.00) (100.00) (9.26) (31.48) (46.30) (12.96) 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
0 54 4 21 20 9 

(0.00) (100.00) (7.41) (38.89) (37.04) (16.67) 

รวม* 
0 54 1 22 30 1 

(0.00) (100.00) (1.85) (40.74) (55.56) (1.85) 

หมายเหตุ  * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

จากตารางท่ี 3 พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
4 ดาน ในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 1.85) ระดับคุณภาพดี จํานวน 30 โรงเรียน (รอย
ละ 55.56) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 22 โรงเรียน (รอยละ 40.74) และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 1 
โรงเรียน (รอยละ 1.85) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา โรงเรียนสวนใหญมีผลการดําเนินงานดานคุณภาพผูเรียน อยูใน
ระดับคุณภาพพอใชและระดับคุณภาพดี เทากัน จํานวน 25 โรงเรียน (รอยละ 46.30) ดานระบบการเรียนรู 
อยูในระดับคุณภาพดี จํานวน 38 โรงเรียน (รอยละ 70.37)  ดานระบบการบริหารจัดการ อยูในระดับคุณภาพ
ดี จํานวน 25 โรงเรียน (รอยละ 46.30) และดานคุณภาพแหลงเรียนรู อยูในระดับคุณภาพพอใช จํานวน 21 
โรงเรียน (รอยละ 38.89)   
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและคารอยละของโรงเรียนท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน จําแนกตาม
เปาหมายและระดับคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ดานคุณภาพผูเรียน       
เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมคีวามรู ความสามารถ

และมีคณุภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
0 54 1 19 24 10 

(0.00) (100.00) (1.85) (35.19) (44.44) (18.52) 
เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมคีวามสามารถในการ

สื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษา
สัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) 
อยางมีประสิทธิผล 

0 54 36 8 9 1 
(0.00) (100.00) (66.67) (14.81) (16.67) (1.85) 

เปาหมายท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมี
วิจารณญาณสามารถไตรตรอง วิเคราะหสังเคราะห 
ริเริม่สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ 

0 54 12 25 10 7 
(0.00) (100.00) (22.22) (46.30) (18.52) (12.96) 

      เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน 
ออกแบบพัฒนา ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะ
การวางแผนจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็น
ชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม 
(New Economy) 

0 54 2 31 16 5 
(0.00) (100.00) (3.70) (57.41) (29.63) (9.26) 

     เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคณุธรรม และมี
ความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจติสาธารณะ 
และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต 
และมีจติสํานึกรับผดิชอบตอสังคมโลก เปน
สมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

0 54 0 1 10 43 
(0.00) (100.00) (0.00) (1.85) (18.52) (79.63) 

ดานระบบการเรียนรู       
เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การ

เรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World – Class 
Standard Curriculum and Instruction) 

0 54 8 7 20 19 
(0.00) (100.00) (14.81) (12.96) (37.04) (35.19) 

เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจดัการเรียนการสอน 
โดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสือ่สารและการ
เรียนรู 

0 54 18 6 15 15 
(0.00) (100.00) (33.33) (11.11) (27.78) (27.78) 

เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจดัการเรียนรูเรื่อง
ภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
การเรยีนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 

0 54 12 9 14 19 
(0.00) (100.00) (22.22) (16.67) (25.93) (35.19) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจดักระบวนการเรยีนรู
อิงถ่ินฐาน ใหเช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

0 54 8 11 10 25 
(0.00) (100.00) (14.81) (20.37) (18.52) (46.30) 

เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู 
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพครูยุคใหม 

0 54 1 10 42 1 
(0.00) (100.00) (1.85) (18.52) (77.78) (1.85) 

ดานระบบการบริหารจัดการ       
เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบรหิารจดัการได

คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
0 54 5 23 19 7 

(0.00) (100.00) (9.26) (42.59) (35.19) (12.96) 

เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสรมิ สนับสนุน
แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหได
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

0 54 5 1 12 36 
(0.00) (100.00) (9.26) (1.85) (22.22) (66.67) 

เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมภีาคีรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังใน
ระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ 

0 54 17 26 9 2 
(0.00) (100.00) (31.48) (48.15) (16.67) (3.70) 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู       
เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ

แหลงเรียนรูใหมใหมคีุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  
อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 

0 54 4 3 25 22 
(0.00) (100.00) (7.41) (5.56) (46.30) (40.74) 

เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน 
เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษา 

0 54 15 17 15 7 
(0.00) (100.00) (27.78) (31.48) (27.78) (12.96) 

รวม* 
0 54 1 22 30 1 

(0.00) (100.00) (1.85) (40.74) (55.56) (1.85) 
หมายเหตุ  * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

จากตารางท่ี 4 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน และ
โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกเปาหมายท้ัง 15 เปาหมาย  
 เม่ือพิจารณาเปนรายเปาหมาย พบวา เปาหมายท่ีมีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีการดําเนินงานใน
ระดับดีมาก มีจํานวน 2 เปาหมาย ไดแกเปาหมายท่ี 5 จํานวน 43 โรงเรียน (รอยละ 79.63)  และเปาหมายท่ี 
12 จํานวน 36 โรงเรียน (รอยละ 66.67)  สวนเปาหมายท่ี 2 และเปาหมายท่ี 10 มีผลการดําเนินงานในระดับ
ดีมาก นอยท่ีสุด จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 1.85) 
  

 
 



15 

ผลการดําเนินงานการจัดการมัธยมศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน จํานวน  
5 เปาหมาย ปรากฏดังตารางท่ี 5 – 9 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  
เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล จําแนกตาม
ตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจาก
การทดสอบระดับชาต ิ มีคะแนนเฉลี่ย               
ไมต่ํากวา  รอยละ 50 

0 54 1 44 8 1 
(0.00) (100.00) (1.85) (81.48) (14.81) (1.85) 

1.2* ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดานคณติศาสตร 
วิทยาศาสตร และการอาน ไมต่ํากวา
คาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

      

      
1.3 ผูเรยีนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรู

ความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล 
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 13 2 0 39 
(0.00) (100.00) (24.07) (3.70) (0.00) (72.22) 

1.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะใน     
การแสวงหาความรูไดดวยตนเองรกัการอาน
และเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

0 54 1 0 8 45 
(0.00) (100.00) (1.85) (0.00) (14.81) (83.33) 

1.6 ผูเรยีนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ต
เพ่ือการเรยีนรู 

0 54 1 0 20 33 
(0.00) (100.00) (1.85) (0.00) (37.04) (61.11) 

1.7 ผูเรยีนแสดงความรูความสามารถ ความ
ถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนท่ีประจักษ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา
รอยละ 5 ตอป 

0 54 36 0 0 18 
(0.00) (100.00) (66.67) (0.00) (0.00) (33.33) 

รวม** 
0 54 1 19 24 10 

(0.00) (100.00) (1.85) (35.19) (44.44) (18.52) 
หมายเหตุ   *  ตัวบงชี้ขอ 1.2 ในปการศึกษา 2559 ไมมีการประเมิน 

** รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 5 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล  และมีจํานวน 1 ตัวบงชี้ท่ี
มีโรงเรียนยังไมไดดําเนินการ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 1.3 โรงเรียนยังไมไดดําเนินการ จํานวน 38 โรงเรียน (รอยละ 
70.37)  โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 1 อยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 10 โรงเรียน (รอยละ 18.52)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 24 โรงเรียน (รอยละ 
44.44) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 19 โรงเรียน (รอยละ 35.19)  และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 1 
โรงเรียน (รอยละ 1.85) 
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 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 1.5 (รอยละ 83.33)  ตัวบงชี้ขอ 1.4 (รอยละ72.22)  และตัวบงชี้
ขอ 1.6 (รอยละ 61.11) ตามลําดับ สวนตัวบงชี้ขอ 1.1 มีโรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดมีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 1.85) 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล  
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ   

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

2.1 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระการเรียนรูภาษาไทย                   
อยูในระดับด ี

0 54 16 18 12 8 
(0.00) (100.00) (29.63) (33.33) (22.22) (14.81) 

2.2 ผูเรยีนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน ไมต่าํกวารอยละ 3 ตอป 

0 54 26 4 2 22 
(0.00) (100.00) (48.15) (7.41) (3.70) (40.74) 

2.3 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการ
ทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 

38 16 6 0 2 8 
(70.37) (29.63) (37.50) (0.00) (12.50) (50.00) 

2.4 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศ
ท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 

22 32 19 1 1 11 
(40.74) (59.26) (59.38) (3.13) (3.13) (34.38) 

2.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบ
ความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสอง
จากสถาบันฯ ท่ี ไดรับการรับรอง 

40 14 2 0 0 12 
(74.07) (25.93) (14.29) (0.00) (0.00) (85.71) 

2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ
และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 

41 13 1 0 6 6 
(75.93) (24.07) (7.69) (0.00) (46.15) (46.15) 

รวม* 
0 54 36 8 9 1 

(0.00) (100.00) (66.67) (14.81) (16.67) (1.85) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 6 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึง
การสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อยางมีประสิทธิผล  และมีจํานวน 4 ตัวบงชี้
ท่ีมีโรงเรียนยังไมไดดําเนินการ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 2.6 โรงเรียนยังไมไดดําเนินการ จํานวน 41 โรงเรียน (รอยละ 
75.93) ตัวบงชี้ขอ 2.5 โรงเรียนยังไมไดดําเนินการ จํานวน 40 โรงเรียน (รอยละ 74.07)  ตัวบงชี้ขอ 2.3 
โรงเรียนยังไมไดดําเนินการ จํานวน 38 โรงเรียน (รอยละ 70.37)  และตัวบงชี้ขอ 2.4  โรงเรียนยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 22 โรงเรียน (รอยละ 40.74)  โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 2 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 1.85)  ระดับ
คุณภาพดี จํานวน 9 โรงเรียน (รอยละ 16.67) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 8 โรงเรียน (รอยละ 14.81)  และ
ระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 36 โรงเรียน (รอยละ 66.67) 
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 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 2.5 (รอยละ 85.71)  และตัวบงชี้ขอ 2.3 (รอยละ 50.00) สวนตัว
บงชี้ขอ 2.1 มีโรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 8 โรงเรียน (รอยละ 
14.81) 

ตารางท่ี 7  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  
เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่ม
สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

3.1 ผูเรยีนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู  ท่ีแสดงถึงการคิด 
ตัดสินใจ แกปญหา 

0 54 24 4 12 14 
(0.00) (100.00) (44.44) (7.41) (22.22) (25.93) 

3.2 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการ
ประเมินในสาระการเรียนรูสากลตาม
หลักสตูรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป 

38 16 1 1 1 13 
(70.37) (29.63) (6.25) (6.25) (6.25) (81.25) 

3.3 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75   
มีความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
สามารถใชความคิดในระดับสูง มเีหตุผล 

0 54 8 7 6 33 
(0.00) (100.00) (14.81) (12.96) (11.11) (61.11) 

รวม* 
0 54 12 25 10 7 

(0.00) (100.00) (22.22) (46.3) (18.52) (12.96) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 7 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรองวิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค 
แกปญหา และกลาตัดสินใจ  และมีจํานวน 1 ตัวบงชี้ท่ีมีโรงเรียนยังไมไดดําเนินการ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 3.2 
โรงเรียนยังไมไดดําเนินการ จํานวน 38 โรงเรียน (รอยละ 70.37)   โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานใน
ประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 7 โรงเรียน (รอยละ 
12.96)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 10 โรงเรียน (รอยละ 18.52) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 25 โรงเรียน (รอย
ละ 46.30)  และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 12 โรงเรียน (รอยละ 22.22) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก 2 ตัวบงชี้  ไดแก ตัวบงชี้ขอ 3.2  (รอยละ 81.25)  และตัวบงชี้ขอ 3.3 (รอยละ 61.11) สวนตัว
บงชี้ขอ 3.1 มีโรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 14 โรงเรียน (รอย
ละ 25.93)  
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ตารางท่ี 8  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  
เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช
เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสราง
งานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ  

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

4.1 ผูเรยีนทุกคนมีความรูความสามารถดาน
ทัศนภาพ (ภาษาภาพ สญัลักษณ  สัญรูป) 
เพ่ือการตีความ  สื่อสาร และสรางสรรค 

0 54 3 8 27 16 
(0.00) (100.00) (5.56) (14.81) (50.00) (29.63) 

4.2 ผูเรยีนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา 
สังเคราะห และประเมิน  โดยใชขอมูล
สารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใช
ดําเนินการ 

0 54 2 5 26 21 
(0.00) (100.00) (3.70) (9.26) (48.15) (38.89) 

4.3 ผูเรยีนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค 
และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวที
ระดับชาตหิรือนานาชาตเิพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวา
รอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน 

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

4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 
ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดานวิชาการและ
อาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

0 54 45 0 0 9 
(0.00) (100.00) (83.33) (0.00) (0.00) (16.67) 

4.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสราง
และประเมินทางเลือกในการวางแผน 
ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสงัคม 

0 54 9 2 4 39 
(0.00) (100.00) (16.67) (3.70) (7.41) (72.22) 

รวม* 
0 54 2 31 16 5 

(0.00) (100.00) (3.70) (57.41) (29.63) (9.26) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 8 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)  และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้  โดยภาพรวมของ
ผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 4 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 
5 โรงเรียน (รอยละ 9.26)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 16 โรงเรียน (รอยละ 29.63) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 
31 โรงเรียน (รอยละ 57.41)  และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 2 โรงเรียน (รอยละ 3.70) 

เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก 1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 4.5  (รอยละ 72.22)   สวนตัวบงชี้ขอ 4.4 มีโรงเรียนจํานวนนอย
ท่ีสุดมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 9 โรงเรียน (รอยละ 16.67)  
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ตารางท่ี 9  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน  
เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และ
จิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

5.1 ผูเรยีนทุกคนมีศลีธรรม  จริยธรรม จิตสํานึก
ในความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม และมี
ความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

0 54 0 0 25 29 
(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (46.30) (53.70) 

5.2 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก 
รอบรู สามารถวิเคราะหสภาพการณทาง
ระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ  ภาษา วัฒนธรรม  อัต
ลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือ
การพัฒนา 

0 54 1 3 2 48 
(0.00) (100.00) (1.85) (5.56) (3.70) (88.89) 

5.3  ผูเรยีนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต 
ในดานการจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู ทักษะทางสังคม และการจดัการ
สรางงานอาชีพ 

0 54 4 5 25 20 
(0.00) (100.00) (7.41) (9.26) (46.30) (37.04) 

5.4  ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนัก
รูในภาวการณของโลก        ความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

0 54 2 2 1 49 
(0.00) (100.00) (3.70) (3.70) (1.85) (90.74) 

5.5  ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถ
วิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

0 54 7 5 4 38 
(0.00) (100.00) (12.96) (9.26) (7.41) (70.37) 

5.6 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม 
จัดการกับความซับซอนในสถานการณตางๆ 
เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปอง
คุมครองสังคม  สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย 

0 54 4 1 3 46 
(0.00) (100.00) (7.41) (1.85) (5.56) (85.19) 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

5.7 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัตกิิจกรรม
บริการเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา 

0 54 2 1 3 48 
(0.00) (100.00) (3.70) (1.85) (5.56) (88.89) 

5.8  
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติ
กิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

0 54 1 2 1 50 
(0.00) (100.00) (1.85) (3.70) (1.85) (92.59) 

รวม* 
0 54 0 1 10 43 

(0.00) (100.00) (0.00) (1.85) (18.52) (79.63) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 9 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มี
ความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก 
เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  และโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี ้
จํานวน 54 โรงเรียน (รอยละ 100.00)  โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
คุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 43 โรงเรียน (รอยละ 79.63)  ระดับคุณภาพ
ดี จํานวน 10 โรงเรียน (รอยละ 18.52) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 1.85)  และไม
ปรากฎระดับคุณภาพปรับปรุง 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก 7 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 5.8 (รอยละ 92.58)  ตัวบงชี้ขอ 5.4 (รอยละ 90.74) ตัวบงชี้ขอ 
5.2 (รอยละ 88.89) ตัวบงชี้ขอ 5.7 (รอยละ 88.89) ตัวบงชี้ขอ 5.6 (รอยละ 85.19) ตัวบงชี้ขอ 5.5 (รอยละ 
70.37) และ ตัวบงชี้ขอ 5.1 (รอยละ 53.70)  ตามลําดับ  สวนตัวบงชี้ขอ 5.3 มีโรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดมีผล
การดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 20 โรงเรียน (รอยละ 37.04) 
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 ผลการดําเนินงานการจัดการมัธยมศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู  จํานวน  
5 เปาหมาย ปรากฏดังตารางท่ี 10 – 14 

ตารางท่ี 10  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 6  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนอิงมาตรฐานสากล (World–
Class Standard Curriculum andInstruction) จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับหลักสตูรมาตรฐานสากล 

0 54 7 11 7 29 
(0.00) (100.00) (12.96) (20.37) (12.96) (53.70) 

6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจดัการเรียนรู ใน
สาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

0 54 7 7 8 32 
(0.00) (100.00) (12.96) (12.96) (14.81) (59.26) 

6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศ
เฉพาะทางตอบสนองความถนัด ศกัยภาพ 
ความตองการของผูเรียน 

0 54 15 22 8 9 
(0.00) (100.00) (27.78) (40.74) (14.81) (16.67) 

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

0 54 7 13 11 23 
(0.00) (100.00) (12.96) (24.07) (20.37) (42.59) 

รวม* 
0 54 8 7 20 19 

(0.00) (100.00) (14.81) (12.96) (37.04) (35.19) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 10 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนอิงมาตรฐานสากล (World – Class 
Standard Curriculum and Instruction) และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้  โดยภาพรวม
ของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู  เปาหมายท่ี 6 อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
จํานวน 19 โรงเรียน  (รอยละ 35.19)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 20 โรงเรียน (รอยละ 37.04) ระดับคุณภาพ
พอใช จํานวน 7 โรงเรียน (รอยละ 12.96)  และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 8 โรงเรียน (รอยละ 14.81) 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ  6.2  (รอยละ 59.26)   และตัวบงชี้ขอ  6.1 (รอยละ 53.70) 
ตามลําดับ สวนตัวบงชี้ขอ 6.3 มีโรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 9 
โรงเรียน (รอยละ 16.67) 
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ตารางท่ี 11  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและ
การเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ  

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับ
มัธยมตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
และเครื่องมือในการเรียนรู 

0 54 29 5 3 17 
(0.00) (100.00) (53.70) (9.26) (5.56) (31.48) 

7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศท่ีสอง ในระดับมัธยมตอน
ปลาย 

0 54 13 10 14 17 
(0.00) (100.00) (24.07) (18.52) (25.93) (31.48) 

รวม* 
0 54 18 6 15 15 

(0.00) (100.00) (33.33) (11.11) (27.78) (27.78) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 11 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู 
และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้ โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู  เปาหมายท่ี 7 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 15 โรงเรียน (รอยละ 27.78)  ระดับ
คุณภาพดี จํานวน 15 โรงเรียน (รอยละ 27.78)  ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 6 โรงเรียน (รอยละ 11.11)  
และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 18 โรงเรียน (รอยละ 33.33) 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ไมปรากฎตัวบงชี้ใดท่ีมีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการ
ดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก  และท้ัง 2 ตัวบงชี้ โรงเรียนมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก 
จํานวน 17 โรงเรียน (รอยละ 31.48) 
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ตารางท่ี 12  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัว
บงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

8.1 ผูเรยีนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดจิิทัล 
(Digital Literacy) 

0 54 22 11 6 15 
(0.00) (100.00) (40.74) (20.37) (11.11) (27.78) 

8.2 ผูเรยีนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู 
กลุมสาระอยางตอเน่ือง 

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

รวม* 
0 54 12 9 14 19 

(0.00) (100.00) (22.22) (16.67) (25.93) (35.19) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 12 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการ
ดําเนินการทุกตัวบงชี้ โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู  
เปาหมายท่ี 8 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 19 โรงเรียน (รอยละ 35.19)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 14 
โรงเรียน (รอยละ 25.93) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 9 โรงเรียน (รอยละ 16.67)  และระดับคุณภาพ
ปรับปรุง จํานวน 12 โรงเรียน (รอยละ 22.22) 

เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ไมปรากฎตัวบงชี้ใดท่ีมีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการ
ดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก  สวนตัวบงชี้ขอ 8.1 มีโรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดมีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก  จํานวน 15 โรงเรียน (รอยละ 27.78) 
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ตารางท่ี 13   แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา 
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู 
รอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของ
ผูเรยีน 

0 54 10 10 6 28 
(0.00) (100.00) (18.52) (18.52) (11.11) (51.85) 

9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรยีนรู
อาเซียนศึกษาเช่ือมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทย
และสภาวการณโลก 

0 54 10 14 9 21 
(0.00) (100.00) (18.52) (25.93) (16.67) (38.89) 

รวม 
0 54 8 11 10 25 

(0.00) (100.00) (14.81) (20.37) (18.52) (46.30) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 13 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้  โดยภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู  เปาหมายท่ี 9 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 25 
โรงเรียน (รอยละ 46.30)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 10 โรงเรียน (รอยละ 18.52) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 
11 โรงเรียน (รอยละ 20.37)  และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 8 โรงเรียน (รอยละ 14.81) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 9.1 (รอยละ 51.85)  สวนตัวบงชี้ขอ 9.2 มีโรงเรียนจํานวน
นอยท่ีสุดมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก  จํานวน 21 โรงเรียน (รอยละ 38.89)  
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ตารางท่ี 14   แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทาง
วิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

10.1 
 

ครูสามารถใชภาษาตางประเทศใน 
การสื่อสาร เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 

0 54 13 8 6 27 
(0.00) (100.00) (24.07) (14.81) (11.11) (50.00) 

10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 80 

0 54 1 2 3 48 
(0.00) (100.00) (1.85) (3.70) (5.56) (88.89) 

10.3 ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรยีน โครงงาน สื่อ 
นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร 
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา รอยละ 75 

0 54 32 1 3 18 
(0.00) (100.00) (59.26) (1.85) (5.56) (33.33) 

10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรยีนการสอน
ระดับชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป 

0 54 53 0 0 1 
(0.00) (100.00) (98.15) (0.00) (0.00) (1.85) 

10.5 ครูเขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหม ี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติ
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 65 

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

10.6 ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศ
เกียรติคณุเปนครูดเีพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา  
รอยละ 15 ตอป 

0 54 26 5 1 22 
(0.00) (100.00) (48.15) (9.26) (1.85) (40.74) 

10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่องการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับ
โรงเรียนและระดับเครือขาย 

0 54 10 3 4 37 
(0.00) (100.00) (18.52) (5.56) (7.41) (68.52) 

10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและ
นิเทศการสอนในช้ันเรยีน อยางนอย 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

0 54 2 1 8 43 
(0.00) (100.00) (3.70) (1.85) (14.81) (79.63) 

10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของ 
อยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

0 54 3 2 10 39 
(0.00) (100.00) (5.56) (3.70) (18.52) (72.22) 

10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการ
ช้ันเรียน 

0 54 2 1 8 43 
(0.00) (100.00) (3.70) (1.85) (14.81) (79.63) 

10.11 ครู ทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่าํกวาปละ 
40 ช่ัวโมง 

0 54 5 2 9 38 
(0.00) (100.00) (9.26) (3.7) (16.67) (70.37) 

รวม* 
0 54 1 10 42 1 

(0.00) (100.00) (1.85) (18.52) (77.78) (1.85) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

  จากตารางท่ี 14 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 10  ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุค
ใหม  และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้ โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็น
ยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู  เปาหมายท่ี 10 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 
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1.85)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 42 โรงเรียน (รอยละ 77.78) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 10 โรงเรียน (รอย
ละ 18.52)  และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 1.85) 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก มีจํานวน 7 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 10.2 (รอยละ 88.89)  ตัวบงชี้ขอ 10.8 (รอยละ 79.63) 
ตัวบงชี้ขอ 10.10 (รอยละ 79.63) ตัวบงชี้ขอ 10.9 (รอยละ 72.22)  ตัวบงชี้ขอ 10.11 (รอยละ 70.37) ตัว
บงชี้ขอ 10.7 (รอยละ 68.52)  และตัวบงชี้ขอ 10.1  (รอยละ 50.00)  สวนตัวบงชี้ขอ 10.4 มีโรงเรียนจํานวน
นอยท่ีสุดมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 1.85) 

 ผลการดําเนินงานการจัดการมัธยมศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ 
จํานวน 3 เปาหมาย  ปรากฏดังตารางท่ี 15 – 17 

ตารางท่ี 15  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล จําแนก
ตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

11.1 ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศ
ในการสื่อสาร 

0 54 12 21 11 10 
(0.00) (100.00) (22.22) (38.89) (20.37) (18.52) 

11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการ
บริหารจดัการ 

0 54 3 11 15 25 
(0.00) (100.00) (5.56) (20.37) (27.78) (46.30) 

11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติเพ่ิมข้ึน
เปนรอยละ 100 

0 54 30 10 5 9 
(0.00) (100.00) (55.56) (18.52) (9.26) (16.67) 

11.4 โรงเรียนทุกโรงมรีะบบการจัดการความรู
และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ 

0 54 13 23 12 6 
(0.00) (100.00) (24.07) (42.59) (22.22) (11.11) 

11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practices) มาใชในการบริหารจดัการ
ครอบคลมุภารกิจทุกดานของโรงเรียน 

0 54 13 6 3 32 
(0.00) (100.00) (24.07) (11.11) (5.56) (59.26) 

11.6* โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคณุภาพ
มาตรฐาน ภายนอกระดับดข้ึีนไป 

      
      

11.7* โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัด
การศึกษาไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

      
      

11.8* โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพ ผานการประเมินรับรองจาก
องคกรมาตรฐานสากลไมต่ํากวารอยละ 25 

      

      

รวม** 
0 54 5 23 19 7 

(0.00) (100.00) (9.26) (42.59) (35.19) (12.96) 
หมายเหตุ   *  ตัวบงชี้ขอ 11.6 – 11.8 ไมมีการติดตามและประเมินผลในปการศึกษา 2559 

** รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 
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 จากตารางท่ี 15 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11  โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  และโรงเรียนทุก
โรงเรียนดําเนินการทุกตัวบงชี้  โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 7 โรงเรียน (รอยละ 12.96)  ระดับคุณภาพดี 
จํานวน 19 โรงเรียน (รอยละ 35.19) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 23 โรงเรียน (รอยละ 42.59)  และระดับ
คุณภาพปรับปรุง จํานวน 5 โรงเรียน (รอยละ 9.26) 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
ดีมาก  1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 11.5 (รอยละ 59.26)  สวนตัวบงชี้ขอ 11.4 มีโรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดมี
ผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 6 โรงเรียน (รอยละ 11.11) 

ตารางท่ี 16  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปน
รายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

12.1 โรงเรียนทุกโรงมรีะบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีไดมาตรฐาน 

0 54 4 2 11 37 
(0.00) (100.00) (7.41) (3.70) (20.37) (68.52) 

12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการ
ดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม สนับสนุน แนะ
แนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

0 54 4 3 11 36 
(0.00) (100.00) (7.41) (5.56) (20.37) (66.67) 

12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรยีน
ทุกคนใหไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ
อยางตอเน่ือง 

0 54 5 7 6 36 
(0.00) (100.00) (9.26) (12.96) (11.11) (66.67) 

รวม* 
0 54 5 1 12 36 

(0.00) (100.00) (9.26) (1.85) (22.22) (66.67) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 16 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหได
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้  โดยภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12 อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
จํานวน 36 โรงเรียน (รอยละ 66.67)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 12 โรงเรียน (รอยละ 22.22) ระดับคุณภาพ
พอใช จํานวน 1 โรงเรียน (รอยละ 1.85)  และระดับคุณภาพปรับปรงุ จํานวน 5 โรงเรียน (รอยละ 9.26) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก ท้ัง 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 12.1 (รอยละ 68.52)  ตัวบงชี้ขอ 12.2 (รอยละ 66.67) และตัว
บงชี้ขอ 12.3 (รอยละ 66.67)  
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ตารางท่ี 17  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
คุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูการจัดการศึกษาใน
ระดับเดียวกัน ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค 
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

0 54 31 10 6 7 
(0.00) (100.00) (57.41) (18.52) (11.11) (12.96) 

13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู
แลกเปลีย่นประสบการณและทรัพยากร 
ระหวางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา 

0 54 19 13 4 18 
(0.00) (100.00) (35.19) (24.07) (7.41) (33.33) 

13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและคร ู
ไมต่ํากวา รอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอ่ืน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

0 54 14 38 2 0 
(0.00) (100.00) (25.93) (70.37) (3.7) (0.00) 

รวม* 
0 54 17 26 9 2 

(0.00) (100.00) (31.48) (48.15) (16.67) (3.70) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 17 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13  โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับ
ทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้ โดยภาพรวม
ของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 อยูในระดับคุณภาพ
ดีมาก จํานวน 2 โรงเรียน (รอยละ 3.70)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 9 โรงเรียน (รอยละ 16.67) ระดับคุณภาพ
พอใช จํานวน 26 โรงเรียน (รอยละ 48.15)  และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 17 โรงเรียน (รอยละ 31.48) 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้  พบวา ไมปรากฎตัวบงชี้ ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการ
ดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก  สวนตัวบงชี้ขอ 13.3 ไมปรากฎวามีโรงเรียนมีผลการดําเนินงานในระดับ
คุณภาพดีมาก  
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ผลการดําเนินงานการจัดการมัธยมศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู จํานวน 
2 เปาหมาย ปรากฏดังตารางท่ี 18 – 19 

ตารางท่ี 18   แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลง
เรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหม ใหมีคุณภาพเอ้ือตอการ
เรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

14.1 
 

โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏบัิติการ 
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมลัตมิีเดยี      
ศูนยวิทยบริการและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ     
ท่ีทันสมัย มีคณุภาพ เอ้ือตอการเรยีนรู 

0 54 3 9 23 19 
(0.00) (100.00) (5.56) (16.67) (42.59) (35.19) 

14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรยีนรูเพ่ือการอาน 
ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรยีน
อยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึง และคุมคา 

0 54 4 8 23 19 
(0.00) (100.00) (7.41) (14.81) (42.59) (35.19) 

รวม* 
0 54 4 3 25 22 

(0.00) (100.00) (7.41) (5.56) (46.3) (40.74) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 18 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลง
เรียนรู เปาหมายท่ี 14  โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหม ใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู และ
โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้ โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 22 โรงเรียน (รอยละ 40.74)  ระดับ
คุณภาพดี จํานวน 25 โรงเรียน (รอยละ 46.30) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 3 โรงเรียน (รอยละ 5.56)  และ
ระดับคุณภาพปรับปรงุ จํานวน 4 โรงเรียน (รอยละ 7.41) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้  พบวา ไมปรากฎตัวบงชี้ ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการ
ดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก  และท้ัง 2 ตัวบงชี้ โรงเรียนมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก 
จํานวน 19 โรงเรียน (รอยละ 35.19) 
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ตารางท่ี 19  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงาน ในประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลง
เรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกรตางๆทุกภาคสวน 
เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
จํานวนโรงเรยีน ระดับคณุภาพ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมลูแหลง
เรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ
ทุกภาคสวนเพ่ือสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

0 54 18 15 6 15 
(0.00) (100.00) (33.33) (27.78) (11.11) (27.78) 

15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
รอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สงัคม 
ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 

0 54 10 15 10 19 
(0.00) (100.00) (18.52) (27.78) (18.52) (35.19) 

15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจาก
สถาบันศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ทุกภาคสวน
ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

0 54 20 24 4 6 
(0.00) (100.00) (37.04) (44.44) (7.41) (11.11) 

รวม* 
0 54 15 17 15 7 

(0.00) (100.00) (27.78) (31.48) (27.78) (12.96) 
หมายเหตุ   * รายละเอียดคําอธิบายการวิเคราะหและสรุปผล ภาคผนวก ข. 

 จากตารางท่ี 19 พบวา โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลง
เรียนรู เปาหมายท่ี 15  โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปน
เครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดําเนินการทุกตัวบงชี้  
โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 อยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 7 โรงเรียน (รอยละ 12.96)  ระดับคุณภาพดี จํานวน 15 โรงเรียน (รอยละ 
27.78) ระดับคุณภาพพอใช จํานวน 17 โรงเรียน (รอยละ 31.48)  และระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน 15 
โรงเรียน (รอยละ 27.78) 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้  พบวา ไมปรากฎตัวบงชี้ ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการ
ดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก  สวนตัวบงชี้ขอ 15.3 มีโรงเรียนจํานวนนอยท่ีสุดมีผลการดําเนินงานใน
ระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 6 โรงเรียน (รอยละ 11.11) 
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ตอนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking 
System) เกี่ยวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553 – 2561) 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษาใน 4 ดานไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดาน
คุณภาพแหลงเรียนรูตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Tracking System)ปรากฏดัง
ตาราง 20 - 35 
 
ตารางท่ี 20 แสดงคารอยละของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน จําแนกตาม

เปาหมายและระดับการปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย 
ระดับการปฏิบัติ 

A1 A2 A3 A4 
ดานคุณภาพผูเรียน 22.09 15.71 40.05 22.15 

เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานระดับสากล 24.07 12.59 41.48 21.85 

เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการ
สื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) 
อยางมีประสิทธิผล 42.28 18.52 32.41 6.79 

เปาหมายท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณสามารถ
ไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และ
กลาตัดสินใจ 25.31 16.05 38.89 19.75 

เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบพัฒนา ชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี
ทักษะการวางแผนจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสราง
งานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 25.19 18.52 36.30 20.00 

เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย 
ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปน
พลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต 
และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 2.55 13.66 47.69 36.11 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย 
ระดับการปฏิบัติ 

A1 A2 A3 A4 
ดานระบบการเรียนรู 9.52 18.08 40.74 31.66 

เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิง
มาตรฐานสากล (World – Class Standard Curriculum and 
Instruction) 0.00 13.43 41.67 44.91 

เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู 12.04 30.56 34.26 23.15 

เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 4.63 23.15 42.59 29.63 

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน                       
ใหเชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 3.70 19.44 39.81 37.04 

เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม 14.48 16.33 41.41 27.78 
ดานระบบการบริหารจัดการ 4.04 19.70 45.12 31.14 

เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับ
มาตรฐานสากล 4.07 18.15 48.52 29.26 

เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว 
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 0.00 12.35 39.51 48.15 

เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ 8.02 29.63 45.06 17.28 
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 3.33 24.07 45.93 26.67 

เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรู
ใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง 
และคุมคา 1.85 20.37 43.52 34.26 

เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน 
และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 4.32 26.54 47.53 21.60 

รวม 13.40 17.82 41.61 27.17 
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 จากตารางท่ี 20 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
4 ดาน อยูในระดับการปฏิบัติ A4  รอยละ 27.17 ระดับการปฏิบัติ A3 รอยละ 41.61 ระดับการปฏิบัติ A2  
รอยละ 17.82 และระดับการปฏิบัติ A1  รอยละ 13.40 
 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นยุทธศาสตร พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง 
ดานคุณภาพผูเรียนอยูในระดับการปฏิบัติ A3 รอยละ 40.05 ดานระบบการเรียนรู อยูในระดับการปฏิบัติ A3 
รอยละ 40.74 ดานระบบบริหารจัดการ อยูในระดับการปฏิบัติ A3 รอยละ 45.12 และดานคุณภาพแหลง
เรียนรู อยูในระดับการปฏิบัติ A3 รอยละ 45.93 
 เม่ือพิจารณาเปนรายเปาหมาย พบวาโรงเรียนสวนใหญ ประเมินการปฏิบัติของตนเองอยูในระดับ
การปฏิบัติ A3 จํานวน 12 เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 1 (รอยละ 41.48), เปาหมายท่ี 3 (รอยละ 38.89), 
เปาหมายท่ี 4 (รอยละ 36.30), เปาหมายท่ี 5 (รอยละ 47.69), เปาหมายท่ี 7 (รอยละ 34.26), เปาหมายท่ี 8 
(รอยละ 42.59), เปาหมายท่ี 9 (รอยละ 39.81), เปาหมายท่ี 10 (รอยละ 41.41), เปาหมายท่ี 11 (รอยละ 
48.52), เปาหมายท่ี 13 (รอยละ 45.06), เปาหมายท่ี 14 (รอยละ 43.52) และเปาหมายท่ี 15 (รอยละ 47.53) 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน จํานวน 
5 เปาหมาย ปรากฏดังตารางท่ี 21 – 25 

ตารางท่ี 21  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพ
ผูเรียน  เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
1.1* ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจากการทดสอบ

ระดับชาต ิ มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 50 
    
    

1.2* ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดานคณติศาสตร วิทยาศาสตร และ
การอาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

    
    

1.3 ผูเรยีนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตาม
สาระการเรียนรูสากล 

36 6 5 7 
(66.67) (11.11) (9.26) (12.96) 

1.4 ผูเรยีนมีทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 3 ตอปจากฐานเดิมของโรงเรียน 

0 6 31 17 
(0.00) (11.11) (57.41) (31.48) 

1.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง  รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

1 7 35 11 
(1.85) (12.96) (64.81) (20.37) 

1.6 ผูเรยีนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 0 5 29 20 
(0.00) (9.26) (53.70) (37.04) 

1.7 ผูเรยีนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง 
ปรากฏเปนท่ีประจักษ ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไม
ต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

28 10 12 4 
(51.85) (18.52) (22.22) (7.41) 

รอยละเฉลี่ย (24.07) (12.59) (41.48) (21.85) 
หมายเหตุ  *ปการศึกษา 2559 ไมมีการประเมินตนเอง 
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จากตารางท่ี 21 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล อยู
ในระดับการปฏิบัติ A4 (รอยละ 21.85) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 41.48) ระดับการปฏิบัติ A2 (รอยละ 
12.59) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 24.07) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแกตัวบงชี้ขอ 1.4 (รอยละ 57.41), ตัวบงชี้ขอ 1.5 (รอยละ 64.81) และตัว
บงชี้ขอ 1.6 (รอยละ 53.70)  

ตารางท่ี 22  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพ
ผูเรียน  เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
อยางมีประสิทธิผล  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
2.1 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการ

เรียนรูภาษาไทยอยูในระดับด ี
6 11 31 6 

(11.11) (20.37) (57.41) (11.11) 
2.2 ผูเรยีนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอย

ละ 3 ตอป 
2 13 38 1 

(3.70) (24.07) (70.37) (1.85) 
2.3 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 
38 11 4 1 

(70.37) (20.37) (7.41) (1.85) 
2.4 ผูเรยีนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไมต่ํา

กวารอยละ 3 ตอป 
20 10 19 5 

(37.04) (18.52) (35.19) (9.26) 
2.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะ

ภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันฯท่ี ไดรับการรับรอง 
43 7 4 0 

(79.63) (12.96) (7.41) (0.00) 
2.6 ผูเรยีนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 

ภาษาสญัลักษณและภาษาดจิิทัล (Digital Literacy) 
28 8 9 9 

(51.85) (14.81) (16.67) (16.67) 
รอยละเฉลีย่ (42.28) (18.52) (32.41) (6.79) 

 จากตารางท่ี 22 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 2  ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทยภาษาอังกฤษ 
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literracy) อยางมี
ประสิทธิผล อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ 6.79) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 32.41) ระดับการปฏิบัต ิ
A2  (รอยละ 18.52) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 42.28) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A1 จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 2.3 (รอยละ 70.37) ตัวบงชี้ขอ 2.4  (รอยละ 37.04) ตัวบงชี้
ขอ 2.5 (รอยละ 79.63) และตัวบงชี้ขอ 2.6 (รอยละ 51.85) 
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ตารางท่ี 23  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพ
ผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห 
สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการ
ปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
3.1 ผูเรยีนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลีย่นเรยีนรู   

ท่ีแสดงถึงการคิด ตดัสินใจ แกปญหา 
3 6 27 18 

(5.56) (11.11) (50.00) (33.33) 
3.2 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู

สากลตามหลักสตูรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป 
37 5 6 6 

(68.52) (9.26) (11.11) (11.11) 
3.3 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความสามารถในการวิเคราะห

สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใช
ความคิดในระดับสูง มีเหตผุล 

1 15 30 8 

(1.85) (27.78) (55.56) (14.81) 
รอยละเฉลีย่ (25.31) (16.05) (38.89) (19.75) 

 จากตารางท่ี 23 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณ สามารถไตรตรองวิเคราะห 
สังเคราะห ริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจอยูในระดับการปฏิบัติ A4 (รอยละ 19.75) ระดับการ
ปฏิบัติ A3 (รอยละ 38.89) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 16.05) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 25.31) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 3.1 (รอยละ 50.00) และตัวบงชี้ขอ 3.3 (รอยละ 55.56)  
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ตารางท่ี 24  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีปฏิบัติ ตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน  
เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช
เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสราง
งานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
4.1 ผูเรยีนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ 

สัญลักษณ  สญัรูป) เพ่ือการตีความ  สื่อสาร และสรางสรรค 
1 10 27 16 

(1.85) (18.52) (50.00) (29.63) 
4.2 ผูเรยีนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน  

โดยใชขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ 
0 9 29 16 

(0.00) (16.67) (53.70) (29.63) 
4.3 ผูเรยีนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ 

เผยแพร ในเวทีระดับชาตหิรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอย
ละ 5 ตอปจากฐานเดิมของโรงเรียน 

33 9 8 4 

(61.11) (16.67) (14.81) (7.41) 
4.4 ผูเรยีนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรค

งาน ท้ังดานวิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสาร
เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน  
ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

33 12 7 2 

(61.11) (22.22) (12.96) (3.70) 
4.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือก

ในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความ
ตองการของตนเองและสังคม 

1 10 27 16 

(1.85) (18.52) (50.00) (29.63) 
รอยละเฉลีย่ (25.19) (18.52) (36.30) (20.00) 

 จากตารางท่ี 24 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดย
ใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีมและเห็นชองทางสรางงานอาชีพ
ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ20.00) ระดับการปฏิบัติ A3 
(รอยละ 36.30) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 18.52) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 25.19) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 4.1 (รอยละ 50.00), ตัวบงชี้ขอ 4.2 (รอยละ 53.70) และตัว
บงชี้ขอ 4.5 (รอยละ 50.00)  
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ตารางท่ี 25 แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพ
ผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ 
และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีทักษะการดํารงชีวิต และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
5.1 ผูเรยีนทุกคนมีศลีธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกในความเปนไทย 

รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
0 4 22 28 

(0.00) (7.41) (40.74) (51.85) 
5.2 
 

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

0 4 30 20 

(0.00) (7.41) (55.56) (37.04) 
5.3 ผูเรยีนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดานการจดัการ

ตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการ
สรางงานอาชีพ 

1 5 30 18 

(1.85) (9.26) (55.56) (33.33) 
5.4 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของ

โลกความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

1 7 29 17 

(1.85) (12.96) (53.7) (31.48) 
5.5 ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็น

ทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 
และนโยบายสาธารณะ 

2 15 23 14 

(3.70) (27.78) (42.59) (25.93) 
5.6 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซอนในสถานการณตางๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะการ
ปกปองคุมครองสังคม  สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย 

1 12 26 15 

(1.85) (22.22) (48.15) (27.78) 
5.7 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัตกิิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน
สาธารณะดวยจิตอาสา 

2 4 21 27 
(3.70) (7.41) (38.89) (50.00) 

5.8 
 

ผูเรยีนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

4 8 25 17 
(7.41) (14.81) (46.3) (31.48) 

รอยละเฉลีย่ (2.55) (13.66) (47.69) (36.11) 

 จากตารางท่ี 25 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินในการปฏิบัติของตนเองตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดานคุณภาพผูเรียน  เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มี
จิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีทักษะการดํารงชีวิต และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  อยูในระดับ
การปฏิบัติ A4  (รอยละ 36.11) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 47.69) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 13.66) 
และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 2.55) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 จํานวน 6 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 5.2 (รอยละ 55.56), ตัวบงชี้ขอ 5.3 (รอยละ 55.56), ตัวบงชี้
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ขอ 5.4 (รอยละ 53.70), ตัวบงชี้ขอ 5.6 (รอยละ 42.59), ตัวบงชี้ขอ 5.7 (รอยละ 48.15) และตัวบงชี้ขอ 5.8 
(รอยละ 46.30)  

ผลการประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู จํานวน 5 เปาหมาย ปรากฏดัง
ตารางท่ี 26 – 30  

ตารางท่ี 26  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามเปาหมายการดําเนินงาน ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การ
สอนอิงมาตรฐานสากล (World–Class Standard Curriculum and Instruction) จําแนกตาม
ตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสตูร

มาตรฐานสากล 
0 5 21 28 

(0.00) (9.26) (38.89) (51.85) 
6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจดัการเรียนรู ในสาระการเรยีนรู

สากลในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
0 7 20 27 

(0.00) (12.96) (37.04) (50.00) 
6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาท่ี

สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด ศักยภาพ 
ความตองการของผูเรียน 

0 11 25 18 

(0.00) (20.37) (46.30) (33.33) 
6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคม

เศรษฐกิจยุคใหม (NewEconomy) ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู 
(KnowledgeBased Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) 

0 6 24 24 

(0.00) (11.11) (44.44) (44.44) 
รอยละเฉลีย่ (0.00) (13.43) (41.67) (44.91) 

 จากตารางท่ี 26 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนอิงมาตรฐานสากล (World–
ClassStandardCurriculumand Instruction) อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ 44.91) ระดับการปฏิบัต ิ
A3 (รอยละ 41.67) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 13.43) และไมปรากฏระดับการปฏิบัติ A1  
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A4 ท้ัง 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 6.1 (รอยละ 51.85), ตัวบงชี้ขอ 6.2 (รอยละ 50.00) และตัวบงชี้
ขอ 6.4 (รอยละ 44.44)  
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ตารางท่ี 27  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและ
การเรียนรู จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยม
ตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการ
เรียนรู 

2 20 21 11 

(3.70) (37.04) (38.89) (20.37) 
7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง ใน

ระดับมัธยมตอนปลาย 
11 13 16 14 

(20.37) (24.07) (29.63) (25.93) 
รอยละเฉลีย่ (12.04) (30.56) (34.26) (23.15) 

 จากตารางท่ี 27 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและ
การเรียนรู อยูในระดับการปฏิบัติ A4 (รอยละ 23.15) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 34.26) ระดับการปฏิบัต ิ
A2  (รอยละ 30.56) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 12.04) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 ท้ัง 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 7.1 (รอยละ 38.89) และตัวบงชี้ขอ 7.2 (รอยละ 29.63) 

ตารางท่ี 28  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ จําแนกตามตัว
บงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
8.1 ผูเรยีนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดจิิทัล (Digital Literacy) 5 17 20 12 

(9.26) (31.48) (37.04) (22.22) 
8.2 ผูเรยีนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

เพ่ือการเรยีนรูกลุมสาระอยางตอเน่ือง 
0 8 26 20 

(0.00) (14.81) (48.15) (37.04) 
รอยละเฉลีย่ (4.63) (23.15) (42.59) (29.63) 

 จากตารางท่ี 28 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 8  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ อยูในระดับการปฏิบัติ A4  
(รอยละ 29.63) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 42.59) ระดับการปฏิบัติ A2 (รอยละ 23.15) และระดับการ
ปฏิบัติ A1 (รอยละ 4.63) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยู
ในระดับการปฏิบัติ A3 ท้ัง 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 8.1 (รอยละ 37.04) และตัวบงชี้ขอ 8.2 (รอยละ 
48.15)  
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ตารางท่ี 29  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบการ
เรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา 
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกจําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรู รอบดาน 

ผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรียน 
2 11 20 21 

(3.70) (20.37) (37.04) (38.89) 
9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรยีนรูอาเซียนศึกษาเช่ือมโยง กับ

ถ่ินฐานสังคมไทยและสภาวการณโลก 
2 10 23 19 

(3.70) (18.52) (42.59) (35.19) 
รอยละเฉลีย่ (3.70) (19.44) (39.81) (37.04) 

 จากตารางท่ี 29 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 9  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐานใหเชื่อมประสานกับการศึกษา 
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ 37.04) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอย
ละ 39.81) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 19.44) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 3.70) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A4 จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 9.1 (รอยละ 38.89) และอยูในระดับปฏิบัติ A3 จํานวน 1 ตัว
บงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 9.2 (รอยละ 42.59)  
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ตารางท่ี 30  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบ
การเรียนรู เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพครูยุคใหม จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
10.1 
 

ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ 100 

1 15 29 9 
(1.85) (27.78) (53.70) (16.67) 

10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจดักร
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 80 

0 5 29 20 
(0.00) (9.26) (53.70) (37.04) 

10.3 ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรยีน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม 
เอกสาร บทความ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา รอยละ 75 

6 11 29 8 
(11.11) (20.37) (53.70) (14.81) 

10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาตเิพ่ิมข้ึน
ไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป 

36 12 5 1 
(66.67) (22.22) (9.26) (1.85) 

10.5 ครูเขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูกับ
นานาชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 65 

23 16 10 5 

(42.59) (29.63) (18.52) (9.26) 
10.6 ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครดูี

เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา  รอยละ 15 ตอป 
14 11 22 7 

(25.93) (20.37) (40.74) (12.96) 
10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรยีนการ

สอนท้ังในระดับโรงเรียนและระดบัเครือขาย 
1 7 27 19 

(1.85) (12.96) (50) (35.19) 
10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในช้ัน

เรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
0 4 24 26 

(0.00) (7.41) (44.44) (48.15) 
10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของ อยางนอยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 
4 5 24 21 

(7.41) (9.26) (44.44) (38.89) 
10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการช้ันเรียน 

 
1 7 24 22 

(1.85) (12.96) (44.44) (40.74) 
10.11 ครู ทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่าํกวาปละ 40 ช่ัวโมง 

 
0 4 23 27 

(0.00) (7.41) (42.59) (50.00) 
รอยละเฉลีย่ (14.48) (16.33) (41.41) (27.78) 

 จากตารางท่ี 30 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบการเรียนรู เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทาง
วิชาชีพครูยุคใหม อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ 27.78) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 41.41) ระดับการ
ปฏิบัติ A2  (รอยละ 16.33) และระดบัการปฏิบัติ A1 (รอยละ 14.48) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 จํานวน 8 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 10.1 (รอยละ 53.70), ตัวบงชี้ขอ 10.2 (รอยละ 53.70), ตัว
บงชี้ขอ 10.3 (รอยละ 53.70), ตัวบงชี้ขอ 10.6 (รอยละ 40.74), ตัวบงชี้ขอ 10.7 (รอยละ 50.00), ตัวบงชี้ขอ 
10.9 (รอยละ 44.44) และ ตัวบงชี้ขอ 10.10 (รอยละ 44.44)  
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 ผลการประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ จํานวน 3 เปาหมาย  
ปรากฏดังตารางท่ี 31 – 33  

ตารางท่ี 31  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล จําแนก
ตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
11.1 ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 1 6 30 17 

(1.85) (11.11) (55.56) (31.48) 
11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 0 6 23 25 

(0.00) (11.11) (42.59) (46.30) 
11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัด

การศึกษานานาชาติเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 
7 15 19 13 

(12.96) (27.78) (35.19) (24.07) 
11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู  

และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
1 16 28 9 

(1.85) (29.63) (51.85) (16.67) 
11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BestPractices) มาใช

ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน 
2 6 31 15 

(3.70) (11.11) (57.41) (27.78) 
11.6* โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคณุภาพมาตรฐานภายนอกระดับดี

ข้ึนไป 

ไมมีการติดตามและประเมินผล 
11.7* โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัดการศึกษาไดคณุภาพ

ระดับมาตรฐานสากล 
11.8* โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ผานการ

ประเมินรับรองจากองคกรมาตรฐานสากลไมต่ํากวารอยละ 25 
รอยละเฉลีย่ (4.07) (18.15) (48.52) (29.26) 

หมายเหตุ *ปการศึกษา 2559 ไมมีการติดตามและประเมินผล 

จากตารางท่ี 31  พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินความกาวหนาในการดําเนินงานของตนเองตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ 29.26) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 48.52) ระดับการ
ปฏิบัติ A2  (รอยละ 18.15) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 4.07) 

เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 11.1 (รอยละ 55.56), ตัวบงชี้ขอ 11.3 (รอยละ 35.19), ตัว
บงชี้ขอ 11.4 (รอยละ 51.85) และตัวบงชี้ขอ 11.5 (รอยละ 57.41) 
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ตารางท่ี 32  แสดงจํานวนและคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานระบบ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปน
รายบุคคล ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามตัวบงชี้ และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
12.1 โรงเรียนทุกโรงมรีะบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน 

 

0 6 22 26 

(0.00) (11.11) (40.74) (48.15) 
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการ

สงเสริม สนับสนุน  แนะแนว ชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล 

0 7 21 26 

(0.00) (12.96) (38.89) (48.15) 
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรยีนทุกคนใหไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางตอเน่ือง 
0 7 21 26 

(0.00) (12.96) (38.89) (48.15) 
รอยละเฉลีย่ (0.00) (12.35) (39.51) (48.15) 

 จากตารางท่ี 32 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 12  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล 
ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ 48.15) ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 
39.51) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 12.35) และไมปรากฎระดับการปฏิบัติ A1  
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A4 ท้ัง 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 12.1 (รอยละ 48.15), ตัวบงชี้ขอ 12.2 (รอยละ 48.15) และตัวบงชี้
ขอ 12.3 (รอยละ 48.15)  

ตารางท่ี 33  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบ
บริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการ
ปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค 
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

4 15 29 6 

(7.41) (27.78) (53.70) (11.11) 
13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยน

ประสบการณและทรัพยากร ระหวางเครือขายโรงเรียนรวม
พัฒนา 

6 13 19 16 

(11.11) (24.07) (35.19) (29.63) 
13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและคร ู

ไมต่ํากวา รอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3 20 25 6 

(5.56) (37.04) (46.30) (11.11) 
รอยละเฉลีย่ (8.02) (29.63) (45.06) (17.28) 
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 จากตารางท่ี 33 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานระบบบริหารจัดการ เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ 17.28) ระดับการ
ปฏิบัติ A3 (รอยละ 45.06) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 29.63) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 8.02) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 ท้ัง 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 13.1 (รอยละ 53.70), ตัวบงชี้ขอ 13.2 (รอยละ 35.19) และตัวบงชี้
ขอ 13.3 (รอยละ 46.30) 

 ผลการประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพแหลงเรียนรู จํานวน 2 เปาหมาย  
ปรากฏดังตารางท่ี 34 – 35  

ตารางท่ี 34  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพ
แหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหม ใหมีคุณภาพเอ้ือตอ
การเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา  จําแนกตามตัวบงชี้และระดับการปฏิบัติ 

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
14.1 

 
โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏบัิติการ หองเรียน
อิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ     
ท่ีทันสมัย มีคณุภาพ เอ้ือตอการเรยีนรู 

2 11 22 19 

(3.70) (20.37) (40.74) (35.19) 
14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรยีนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา 

ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึง และ
คุมคา 

0 11 25 18 

(0.00) (20.37) (46.30) (33.33) 
รอยละเฉลีย่ (1.85) (20.37) (43.52) (34.26) 

 จากตารางท่ี 34 พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 14 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอ
การเรียนรู  อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา  อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ34.26) ระดับการ
ปฏิบัติ A3 (รอยละ 43.52) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 20.37) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 1.85) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 ท้ัง 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 14.1 (รอยละ 40.74) และตัวบงชี้ขอ 14.2 (รอยละ 46.30) 
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ตารางท่ี 35  แสดงจํานวน และคารอยละ ของโรงเรียนท่ีประเมินตนเอง ตามประเด็นยุทธศาสตร ดานคุณภาพ
แหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกรตางๆ ทุก
ภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจําแนกตามตัวบงชี้และระดับ
การปฏิบัติ   

ขอ ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 
ระดับการปฏิบัต ิ

A1 A2 A3 A4 
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมลูแหลงเรียนรูในชุมชน 

สถาบัน และองคกรตางๆทุกภาคสวนเพ่ือสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3 17 20 14 

(5.56) (31.48) (37.04) (25.93) 
15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลมุ

การเรยีนรูธรรมชาติ ภมูิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง 

2 12 26 14 

(3.70) (22.22) (48.15) (25.93) 
15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันศึกษาและ

องคกรอ่ืนๆ ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2 14 31 7 

(3.70) (25.93) (57.41) (12.96) 
รอยละเฉลีย่ (4.32) (26.54) (47.53) (21.60) 

 จากตารางท่ี 35 พบวาโดยภาพรวม โรงเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเองตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบันและองคกรตางๆ ทุกภาค
สวน เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อยูในระดับการปฏิบัติ A4  (รอยละ 21.60) 
ระดับการปฏิบัติ A3 (รอยละ 47.53) ระดับการปฏิบัติ A2  (รอยละ 26.54) และระดับการปฏิบัติ A1 (รอยละ 
4.32) 

 เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาโรงเรียนสวนใหญประเมินการปฏิบัติของตนเอง อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 ท้ัง 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ขอ 15.1 (รอยละ 37.04), ตัวบงชี้ขอ 15.2 (รอยละ 48.15) และตัวบงชี้
ขอ 15.3 (รอยละ 57.41) 

 



บทที่ 4 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553 – 2561) ประจําปการศึกษา 2559  ในประเด็น
ยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู  ดานระบบการบริหารจัดการ และดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู  ซ่ึงการรายงานในครั้งนี้มุงเนนเพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของการจัดการศึกษา
และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ใหมีประสิทธิภาพตอไป โดยมีขอสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
ยุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 

2. เพ่ือศึกษาผลการประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติในการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
ขอบเขตการดําเนินงาน 
 การรายงานผลในครั้งนี้กําหนดขอบเขต ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553 – 2561) ในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบ
การเรียนรู  ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

2. กลุมเปาหมาย ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้กลุมเปาหมายเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรียน และในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 29 โรงเรียน  รวมท้ังสิ้นจํานวน 54 โรงเรียน   
 
การวิเคราะหขอมูล 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  ไดดําเนินการวิเคราะห และแปลผลขอมูล นําเสนอผลจําแนกเปนรายตัวบงชี้ ราย
เปาหมาย รายดาน และภาพรวม  โดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแกคาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย 
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สรุปผลการดําเนนิงาน 
 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สรุปผลการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ไดดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม  
(พ.ศ. 2553 – 2561) ในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดาน
ระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู สรุปไดวาโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนมีการ
ดําเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) ในทุก
ประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 4 ดาน  และมีการดําเนินการในทุกเปาหมายท้ัง 15 เปาหมาย โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายการดําเนินการ จํานวน 5 เปาหมาย จาก 15 เปาหมาย ท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษารอยละ 50 ข้ึนไป 
มีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก ดังนี้ 
   1.1  ดานคุณภาพผูเรียน มีจํานวน 1 เปาหมาย จาก 5 เปาหมาย คือ เปาหมายท่ี 5 ผูเรียน
ใฝดี มีคุณภาพ และความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ มีความเปนพลเมืองตาม
วัฒนธรรม ประชาธิปไตย มีทักษะการดําเนินชีวิต มีจิตสํานักรับผิดชอบตอสังคมโลก และเปนสมาชิกท่ีเขมแข็ง
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (รอยละ 79.63) โดยมี 15 ตัวบงชี้ จาก 28 ตัวบงชี้  ท่ีโรงเรียนรอย
ละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก ไดแก 

ตัวบงช้ีขอ 1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอย
ละ 3 จากฐานเดิมของโรงเรียน (รอยละ 72.22) 

ตัวบงช้ีขอ 1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูความรูไดดวยตนเอง รักการ
อานเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รอยละ 83.33) 

ตัวบงช้ีขอ 1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู (รอยละ 61.11) 
ตัวบงช้ีขอ 2.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษจาก

สถาบันท่ีไดรับการรับรอง (รอยละ 50.00) 
ตัวบงช้ีขอ 2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ี 2 

จากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง (รอยละ 85.71) 
ตัวบงช้ีขอ 3.2 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตร

มาตรฐานสากลในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 81.25) 
ตัวบงช้ีขอ 3.3 ผู เรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล (รอยละ 61.11) 
ตัวบงช้ีขอ 4.5 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการออกแบบ 

ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม (รอยละ 72.22) 
ตัวบงช้ีขอ 5.1 ผูเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคมและ

มีความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย (รอยละ 53.70) 
ตัวบงช้ีขอ 5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนักรอบรู สามารถวิเคราะหสภาพการการ

ทางระบบนิเวศ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา (รอยละ 88.89) 

ตัวบงช้ีขอ 5.4 ผู เรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในสภาวการณของโลก ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต (รอยละ 90.74) 
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ตัวบงช้ีขอ 5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร 
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ (รอยละ 70.37) 

ตัวบงช้ีขอ 5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซอนในสถานการณ
ตางๆเพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองทางสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย (รอย
ละ 85.19) 

ตัวบงช้ีขอ 5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา (รอย
ละ 88.89) 

ตัวบงช้ีขอ 5.8  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก (รอยละ 92.59) 
  ท้ังนี้จากผลการดําเนินงานยังพบวาเปาหมายท่ีมีจํานวนโรงเรียนดําเนินการไดระดับคุณภาพ
ปรับปรุง มากกวารอยละ 50 มีจํานวน 1 เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) อยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 66.67)  และมีตัวบงชี้ท่ีมีจํานวนโรงเรียนดําเนินการไดระดับ
คุณภาพปรับปรุงมากกวารอยละ 50 จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก 
 ตัวบงช้ีขอ 1.7 ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนท่ีประจักษใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป (รอยละ 66.67) 
 ตัวบงช้ีขอ 2.4 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
(รอยละ 59.38) 
 ตัวบงช้ีขอ 4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเทวี
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน (รอยละ 77.78) 
 ตัวบงช้ีขอ 4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดานวิชาการ
และอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึนไมตํ่ากวา
รอยละ 5 ตอป (รอยละ 83.33) 

และตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนมากกวารอยละ 50 ยังไมไดดําเนินการ มีจํานวน 5 ตัวบงชี้ ไดแก 
 ตัวบงช้ีขอ 1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล 
(รอยละ 70.37) 
 ตัวบงช้ีขอ 2.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษจาก
สถาบันท่ีไดรับการรับรอง (รอยละ 70.37) 
 ตัวบงช้ีขอ 2.5 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ี
สองจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง (รอยละ 74.07) 
 ตัวบงช้ีขอ 2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและ
ภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) (รอยละ 75.93) 
 ตัวบงช้ีขอ 3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 70.37) 

  1.2  ดานระบบการเรียนรู มีจํานวนเปาหมายท้ังหมด 5 เปาหมาย ไมปรากฏเปาหมายใดท่ี
โรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก แตมีจํานวน 10 ตัวบงชี้ จาก 21 ตัวบงชี้  
ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก ไดแก 
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ตัวบงช้ีขอ 6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล (รอย
ละ 53.70) 

ตัวบงช้ีขอ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรู ในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (รอยละ 59.26) 

ตัวบงช้ีขอ 9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรียน 
(รอยละ 51.85) 

ตัวบงช้ีขอ 10.1 ครูสามารถในภาษาตางประเทศในการสื่อสารเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 (รอยละ 
50.00) 

ตัวบงช้ีขอ 10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมข้ึนไมตํ่า
กวารอยละ 80 (รอยละ 88.89) 

ตัวบงช้ีขอ 10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับโรงเรียน
และระดับเครือขาย (รอยละ 68.52) 

ตัวบงช้ีขอ 10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง (รอยละ 79.63) 

ตัวบงช้ีขอ 10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเก่ียวของอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (รอยละ 
72.22) 

ตัวบงช้ีขอ 10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน (รอยละ 79.63) 
ตัวบงช้ีขอ 10.11 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง (รอยละ 70.37) 

   ท้ังนี้มีตัวบงชี้ท่ีมีจํานวนโรงเรียนดําเนินการไดระดับคุณภาพปรับปรุงมากกวารอยละ 50 
จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก 
 ตัวบงช้ีขอ 7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือใน
การเรียนรู (รอยละ 53.70) 
 ตัวบงช้ีขอ 10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร 
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 75 (รอยละ 59.26) 
 ตัวบงช้ีขอ 10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป 
(รอยละ 98.15) 
 ตัวบงช้ีขอ 10.5 ครูเขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอย
ละ 65 (รอยละ 88.89) 
   1.3  ดานระบบการบริหารจัดการ มีจํานวน 1 เปาหมาย จาก 3 เปาหมาย คือ เปาหมาย 
ท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลใหไดพัฒนาคนเต็มตามศักยภาพ 
(รอยละ 66.67) โดยมีจํานวน 4 ตัวบงชี้ จาก 11 ตัวบงชี้ ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานใน
ระดับคุณภาพดีมาก ไดแก 

ตัวบงช้ีขอ 11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) มาใชในการบริหารจัดการ 
ครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน (รอยละ 59.26) 

ตัวบงช้ีขอ 12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน (รอยละ 68.52) 
ตัวบงช้ีขอ 12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทาง ข้ันตอน การดําเนินงาน เพ่ือการสงเสริม สนับสนุน แนะ

แนวชวยเหลือ พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (รอยละ 66.67) 



50 

ตัวบงช้ีขอ 12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนวชวยเหลือผูเรียนทุกคน ใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอยางตอเนื่อง (รอยละ 66.67) 
  ท้ังนี้มีตัวบงชี้ท่ีมีจํานวนโรงเรียนดําเนินการไดระดับคุณภาพปรับปรุงมากกวารอยละ 50 
จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก 
 ตัวบงช้ีขอ 11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 (รอยละ 55.56) 
 ตัวบงช้ีขอ 13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาในระดับ
เดียวกัน ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ (รอยละ 57.41) 

  1.4 ดานคุณภาพแหลงเรียนรู มีจํานวนเปาหมายท้ังหมด 2 เปาหมาย ไมปรากฏเปาหมาย
ใดท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป มีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก และไมปรากฏตัวบงชี้ใดท่ีโรงเรียน
รอยละ 50 ข้ึนไปท่ีมีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก 

 2. ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
(Tracking System) เก่ียวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพ
ผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู สรุปไดวาสวนใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการประเมินตนเองภาพรวมและประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน อยูในระดับการปฏิบัติ 
A3 โดยมีผลการประเมินตนเองสวนใหญอยูในระดับการปฏิบัติ A4 จํานวน 2 เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 6 
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum and 
instruction)  และเปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลใหได
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  ผลการประเมินตนเองสวนใหญอยูในระดับการปฏิบัติ A3 จํานวน 12 เปาหมาย 
ไมปรากฏผลการประเมินตนเองสวนใหญอยูในระดับการปฏิบัติ A2  และผลการประเมินตนเองสวนใหญอยูใน
ระดับการปฏิบัติ A1 จํานวน 1 เปาหมาย ไดแก เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้สรุปไดวา มีผลการประเมินสวนใหญอยูในระดับการปฏิบัติ A4 
จํานวน 12 ตัวบงชี้   อยูในระดับการปฏิบัติ A3 จํานวน 41 ตัวบงชี้  ไมปรากฏระดับการปฏิบัติ A2 และอยูใน
ระดับการปฏิบัติ A1 จํานวน 11 ตัวบงชี้  โดยมีตัวบงชี้ท่ีมีจํานวนโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป ประเมินตนเองอยู
ในระดับการปฏิบัติ A4  จํานวน 5 ตัวบงชี้ ไดแก 
 ตัวบงช้ีขอ 5.1 ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) 
เพ่ือการตีความ สื่อสารและสรางสรรค (รอยละ 51.85) 
 ตัวบงช้ีขอ 5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิต
อาสา (รอยละ 50.00) 
 ตัวบงช้ีขอ 6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
(รอยละ 51.85) 
 ตัวบงช้ีขอ 6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีกาจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (รอยละ 50.00) 
 ตัวบงช้ีขอ 10.11 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง (รอยละ 50.00) 
 ท้ังนี้พบวาตัวบงชี้ท่ีมีจํานวนโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป ประเมินตนเองอยูในระดับการปฏิบัติ A1 มี
จํานวน 9 ตัวบงชี้ ไดแก 
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 ตัวบงช้ีขอ 1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตามสาระการเรียนรู
สากล (รอยละ 66.67) 
 ตัวบงช้ีขอ 1.7 ผูเรียนแสดงความรู ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางปรากฏเปนท่ีประจักษ ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป (รอยละ 51.85) 
 ตัวบงช้ีขอ 2.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษจาก
สถาบันท่ีไดรับการรับรอง (รอยละ 70.37) 
 ตัวบงช้ีขอ 2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ี
สองจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง (รอยละ 79.63) 
 ตัวบงช้ีขอ 2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาสัญลักษณ 
และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) (รอยละ 51.85) 
 ตัวบงช้ีขอ 3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 68.52) 
 ตัวบงช้ีขอ 4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึนไมตํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน (รอยละ 61.11) 
 ตัวบงช้ีขอ 4.4 ผูเรียนสามารถในเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดาน
วิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสาร เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน
ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป (รอยละ 61.11) 
 ตัวบงช้ีขอ 10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 15 
ตอป (รอยละ 66.67) 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปการศึกษา 2559 ตามทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้ 
   1.1 ดานคุณภาพผูเรียน ท่ีประกอบดวย 29 ตัวบงชี้ (ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
จํานวน 28 ตัวบงชี้ ซ่ึงตัวบงชี้ท่ีไมไดดําเนินการติดตามและประเมินผล คือ ตัวบงชี้ขอ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอานไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ PISA) 
เนื่องจากในปการศึกษา 2558 ไมมีการดําเนินการทดสอบ) มี 15 ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียน รอยละ 50 ข้ึนไปมีผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
   1.2 ดานระบบการเรียนรู ท่ีประกอบดวย 21 ตัวบงชี้ มี 10 ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียน รอยละ 50 ข้ึน
ไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
   1.3 ดานระบบการบริหารจัดการ ท่ีประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ มี 4 ตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 
50 ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

  1.4 ดานคุณภาพแหลงเรียนรู ท่ีประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ ไมปรากฏตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนรอยละ 
50 ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

จากผลการดําเนินงานดังกลาว ดานคุณภาพผูเรียน และดานระบบการเรียนรู มีจํานวนตัวบงชี้
ประมาณรอยละ 50 ท่ีโรงเรียนรอยละ 50 ข้ึนไปมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ใหความสําคัญและดําเนินโครงการตางๆ ท่ีสนับสนุน สงเสริม 
ใหสถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณภาพผูเรียน รวมท้ังใหมีการพัฒนาครูในดานการจัดกิจกรรม



52 

การจดัการเรียนรู  ประกอบกับในปการศึกษา 2559  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนิน
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ซ่ึงเปนโครงการท่ีกระตุนใหครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  จึงทําใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และโรงเรียนยังไดดําเนินกิจกรรม/โครงการ ท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริต เปนตน 

ในสวนของตัวชี้วัดท่ีโรงเรียนยังไมไดดําเนินการ ไดแก การจัดใหผูเรียนไดมีการทดสอบภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาตางประเทศท่ีสอง จากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีโรงเรียนมากกวารอยละ 50 ยังไมได
ดําเนินการ ท้ังนี้มาจากการสนับสนุนใหมีกิจกรรมดังกลาวเกิดข้ึนมีความจําเปนท่ีตองใชงบประมาณซ่ึงทาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดสรรงบประมาณใหเฉพาะโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนเพียงบางสวน แตโรงเรียนสวนใหญในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก และไมไดอยูในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จึงไมไดมีการจัดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง เพราะมีงบประมาณไม
เพียงพอ  รวมท้ังการจัดสอบภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันท่ีไดรับการรับรองก็จําเปนท่ีจะตองใช
งบประมาณคอนขางสูงเชนกัน  สวนครูผูสอนยังขาดการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับ
นานาชาติ อาจเปนเพราะการดําเนินงานดังกลาวมีความจําเปนตองเดินทางเขาสูสวนกลางหรือ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังกิจกรรมท่ีจัดสวนใหญจัดข้ึนในชวงวันจันทรถึงวันศุกร ซ่ึงเปนวันท่ีครูตองปฏิบัติการ
สอน จึงทําใหครูยังไมไดมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับนานาชาติ ท้ังยังมีกิจกรรม
ดังกลาวท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนจัดข้ึนคอนขางนอย 

แนวทางในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ มีความ
จําเปนตองสงเสริม สนับสนุน ใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
จะพบไดวาจากผลการติดตามและประเมินผลโรงเรียนยังไมไดดําเนินการในสวนท่ีจะเปนการสงเสริมดาน
ความคิดสรางสรรค  การประดิษฐ คิดคน สรางนวัตกรรม รวมท้ังการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู การนําเสนอ 
ซ่ึงลวนแตเปนทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการพัฒนาครูใหมี
ทักษะในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีการนิเทศ 
กํากับ ติดตามและประเมินผล เปนระยะอยางตอเนื่อง  เพ่ือจะทําใหการศึกษาเปนการพัฒนากําลังคนท่ีสนอง
ยุทธศาสตรชาติท่ีตองการพัฒนาประเทศไทยไปสูยุค 4.0 ไดอยางแทจริง  โดยทักษะในศตวรรษท่ี 21  ท่ีสําคัญ 
7 ประการ (7C) ประกอบดวย  
   1. ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา (Critical Thinking & 
problem solving)  

2. ทักษะดานการริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & innovation)  
   3. ทักษะดานความเขาใจเก่ียวกับกระบวนทัศนและพหุวัฒนธรรม (Cross-cultural 
understanding)  

  4. ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, teamwork 
& leadership)  

  5 .  ทักษะด านการสื่ อสาร  สารสนเทศและการรู เท า ทันสื่ อ  (Communications, 
information & media literacy)  

  6. ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computing & ICT literacy)  
  7. ทักษะอาชีพและการเรียนรู (Career & learning skills) 
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 2. ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตามระบบการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
(Tracking System) เก่ียวกับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพ
ผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู สรุปไดวาสวนใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการประเมินตนเองภาพรวมและประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน อยูในระดับการปฏิบัติ 
A3 และผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้อยูในระดับการปฏิบัติ A4 จํานวน 12 ตัวบงชี้  อยูในระดับการ
ปฏิบัติ A3 จํานวน 41 ตัวบงชี้  ไมปรากฏระดับการปฏิบัติ A2 และอยูในระดับการปฏิบัติ A1 จํานวน 11 ตัว
บงชี้ 
 จากผลการดําเนินงานดังกลาวดานคุณภาพผูเรียนมีความสอดคลองกับผลการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาในปท่ีผานๆ มา  รวมท้ังมีความสอดคลองกับผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดตามตัวบงชี้ของประกาศ และดานท่ีเก่ียวกับครูผูสอนท่ี
โรงเรียนประเมินตนเองอยูในระดับการปฏิบัติ A4 ไดแก ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง  
แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีความตองการท่ีจะพัฒนาครูอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีความสอดคลองกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีการปรับระบบการพัฒนาครูเปนระบบคูปองครู โดยใชวิธี
จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาครูเปนรายบุคคล คนละ 10,000.- บาท ตอป  และนําไปใชผูกโยงกับ
ระบบการประเมินวิทยฐานะ 
 สําหรับตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนประเมินตนเองอยูในระดับปฏิบัติ A1  จะมีความสอดคลองกับผลการติดตาม
และประเมินผลเม่ือเทียบกับเกณฑตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชน การ
ทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
โรงเรียนรับทราบวาเปนสิ่งท่ีโรงเรียนควรดําเนินการ แตท่ียังไมสามารถดําเนินการไดอาจเปนเพราะปจจัยใน
เรื่องของงบประมาณในการจัดสอบ  รวมท้ังตัวบงชี้เก่ียวกับผลงานดานการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีไดรับ
รางวัลหรือมีการนําเสนอในเวทีระดับชาตินั้น แสดงใหเห็นไดวาครูสวนใหญยังไมมีการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาไดอยางเปนระบบ จึงไมมีผลงานกาวสูระดับชาติไดอยางเปนรูปธรรม  รวมท้ังสงผลใหผลงานของ
ผูเรียนในดานของความคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การออกแบบสรางสรรคผลงาน มี
คุณภาพไมมากเพียงพอใหไปถึงระดับชาติได ซ่ึงเปนผลจากท่ีครูผูสอนยังขาดกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองตอทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ดังท่ีกลาวมาขางตน  

ขอเสนอแนะ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการทดสอบภาษาอังกฤษ
กับสถาบันท่ีไดรับการรับรอง  รวมท้ังใหมีการทดสอบภาษาตางประเทศท่ีสองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กับสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 

3. โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดมีการทดสอบภาษาอังกฤษกับสถาบันท่ีไดรับการรับรอง โดยใน
ระยะแรกกําหนดใหมีการทดสอบในบางระดับชั้น หรือบางหองเรียน ตามศักยภาพของผูเรียนหรือตามบริบท
ของโรงเรียน 
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4. โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดมีการทดสอบภาษาตางประเทศท่ีสองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยในระยะแรกควรกําหนดใหนักเรียนหองเรียนพิเศษทางดานภาษาเขารับการทดสอบในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ท้ังนี้อาจมีการกําหนดระดับความสามารถข้ันต่ําท่ีนักเรียนควรจะทําได 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และโรงเรียน  สงเสริม ใหมีการพัฒนาครู นิเทศ 
กํากับ ติดตาม เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนท่ีสงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  
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ภาคผนวก ก 
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  และการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
นั้น 
  เพ่ือใหการจัดการศึกษามัธยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐ าน  ขอประกาศ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมั ธยมศึกษา 
ยุคใหม  (พ.ศ. 2553 – 2561)  ดังตอไปนี้ 
   วิสัยทัศน การมัธยมศึกษาสรางคุณภาพคนไทยยุคใหมใหเปนคนดีของสังคมโลก 
                     เปาประสงค ผูเรียนเปนคนไทยยุคใหม  มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีความเปนพลโลก  
                    ประเด็นยุทธศาสตร พลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษา และระบบการเรียนรูใหม สูคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 

เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
ดานคุณภาพผูเรียน 

1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา  รอยละ 50 

1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ไมต่ํา
กวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

          1.3  ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระการ
เรียนรูสากล 

          1.4  ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ิมข้ึนไม
ต่ํากวารอยละ 3 ตอป  จากฐานเดิมของโรงเรียน 

          1.5  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90  มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองรัก
การอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

          1.6  ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 
          1.7  ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนท่ี

ประจักษ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5  ตอป  
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    2. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี
ประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
2.1  ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู

ภาษาไทยอยูในระดับดี  
2.2  ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 

          2.3   ผู เรียนไมต่ํ ากวารอยละ 60   ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง 

          2.4  ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 
3 ตอป 

          2.5   ผู เรียนไมต่ํ ากวารอยละ 60   ผานการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันฯ ท่ีไดรับการรับรอง 

          2.6  ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษา
สัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 

3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาน  สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห 
ริเริ่ม สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ 

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู  ท่ีแสดงถึงการ

คิด ตัดสินใจ แกปญหา 
3.2 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตาม

หลักสูตรมาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู ,  โลกศึกษา , ความเรียงข้ันสูง ,  กิจกรรมสรางสรรค )  ในระดับดีข้ึน
ไป 

       3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75มีความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล  

4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช
เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีม  และเห็นชองทางสรางงานอาชีพ
ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม  (New  Economy)  

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
    4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ  สัญลักษณ 

สัญรูป) เพ่ือการตีความ  สื่อสาร และสรางสรรค 
          4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน  โดยใช

ขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ 
           4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ เผยแพรใน

เวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป  จากฐานเดิมของโรงเรียน 



58 

           4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดาน
วิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน
ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

          4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80  สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการ
วางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม  

5. ผูเรียน ใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย  ภูมิใจในถ่ินฐาน  มีจิตสาธารณะ 
และจิตใจบริการ  มีความเปนพลเมือง  ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน  และประชาคมโลก 

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
          5.1 ผูเรียนทุกคนมีศีลธรรม  จรยิธรรม  จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอ

สังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
          5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะห

สภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ  ภาษา วัฒนธรรม  อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา 

          5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดานการจัดการตนเองการ
บริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ 

          5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  คานิยม วิถีชีวิต 

          5.5 ผู เรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิ เคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

          5.6 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซอนใน
สถานการณตางๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม  สิ่งแวดลอม และอุดมการณ
ประชาธิปไตย 

          5.7 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 90  ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะ
ดวยจิตอาสา 

          5.8 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 65  มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
ดานระบบการเรียนรู 

   6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard Curriculum and Instruction)  
   7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการ
เรียนรู 
   8. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ 
   9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู อิงถ่ินฐาน  ใหเชื่อมประสานกับการศึกษา 
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
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   10. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ  ทาง
วิชาชีพครูยุคใหม  

  ดานระบบการบริหารจัดการ 
   11. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 

12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว  ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหได
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 
   13. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท้ังในระดับ
ทองถ่ิน ระดับประเทศ และระหวางประเทศ  

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
   14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู 
อยางมีประสิทธิภาพ  ท่ัวถึงและคุมคา 
   15. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปน
เครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 
2553 – 2561)  เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ 
และการกําหนดเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม      
   
            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 ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ 

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

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 
1.7 ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนท่ีประจักษ ในระดับชาติ และ

นานาชาติ เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 
 

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

การรับรอง 
2.4 ผูเรียน มีความสามารถดานภาตางประเทศท่ีสองเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60  ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสองจากสถาบันฯ 

ท่ีไดรับการรับรอง 
2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล 

(Digital Literacy) 
 

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  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

(ทฤษฎีความรู , โลกศึกษา , ความเรียงชั้นสูง , กิจกรรมสรางสรรค) ในระดับดีข้ึนไป 
3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด

สรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
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4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพ่ือการตีความ 

สื่อสาร สรางสรรค 
4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน  โดยใชขอมูลสารสนเทศและนํา

เทคโนโลยีมาใชดําเนินการ 
4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวทีระดับชาติหรือ

นานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป  จากฐานเดิมของโรงเรียน 
4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ท้ังดานวิชาการและอาชีพโดยมี

การนําเสนอ สื่อสาร เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอย
ละ 5 ตอป 

4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80  สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจ ประกอบ
อาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม 
 

5. ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความ
เปนพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิตและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก 
เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
5.1 ผูเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปน

พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
5.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80  มีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะหสภาพการณทางระบบนิเวศ

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา 

5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดานการจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะ
ทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ 

5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75  มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80  มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60  สามารถควบคุม จัดการ กับความซับซอนในสถานการณตางๆ เพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย 

5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90  ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา 
5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65  มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 
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ดานระบบการเรียนรู 

6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
Curriculum and Instruction) 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65  พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทาง

ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน 
6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ท้ัง

เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
Economy) 
 

7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู 
ตังบงช้ี และคาเปาหมาย 
7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู 
7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
8. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู อยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
8.1 ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
8.2 ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูทุกกลุมสาระอยาง

ตอเนื่อง 
 

9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐาน ใหเช่ือมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถ่ินท่ีอยูของผูเรียน 
9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทยและสภาวการณโลก 

 
10. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม 

ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
10.1  ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 100 
10.2  ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา 

รอยละ 80 
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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  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับโรงเรียนและระดับ

เครือขาย 
10.8  ครูทุกคนไดรับการสังเกตการณสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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  ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 

100 
11.4  โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ 
11.5  โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม

ภารกิจทุกดานของโรงเรียน 
11.6  โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีข้ึนไป 
11.7  โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัดการศึกษาไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
11.8  โรงเรียนมีการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ ผานการประเมินรับรองจากองคกรมาตรฐานสากล

ไมต่ํากวารอยละ 25 
 

12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาคนเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน 
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ 

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยาง

ตอเนื่อง 
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13. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ 
และระหวางประเทศ 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ท้ังใน

ระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูและเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากร ระหวางเครือขาย

โรงเรียนรวมพัฒนา 
13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไมต่ํากวารอยละ 75  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ 
ท่ัวถึงและคุมคา 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
14.1 โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการ และ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือตอการเรียนรู 
14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพ่ือการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง มี

ประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 
 

15. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถานบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวม
สงเสริมพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 
ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ ภูมิศาสตร 

ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

ท้ังภาครัฐ และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

คําอธิบายวิธีการวิเคราะหและสรุปผล 
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คําอธิบายวิธีการวิเคราะหและสรุปผล 
 
การวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพรายโรงเรียน ตามตัวบงช้ี  
 ในการวิเคราะหผลรายตัวบงชี้ ของแตละโรงเรียน  ดําเนินการสรุปใหระดับคุณภาพตามเกณฑดังนี้ 

เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี แบบติดตามใหระบุตัวเลขผลการดําเนินงาน 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผลการดําเนินงานบรรลคุาเปาหมายตามตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี ) ผลการดําเนินงานรอยละ 75.00 – 99.99 ของคาเปาหมายตามตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช) ผลการดําเนินงานรอยละ 50.00 – 74.99 ของคาเปาหมายตามตัวบงชี ้
ระดบัคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50.00 ของคาเปาหมายตามตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) เลือกตอบไมไดดําเนินการ 

เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี แบบติดตามใหเลือกรายการท่ีกําหนดใหเพียง 1 รายการ  
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 5 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี ) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 4 
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 3 
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 2 
ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือกขอท่ี 1 

เกณฑการสรุปรายตัวบงช้ี แบบติดตามใหเลือกรายการท่ีกําหนดใหไดมากกวา 1 รายการ 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือก 4 รายการ 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี ) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือก 3 รายการ 
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือก 2 รายการ 
ระดบัคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ผลการดําเนินงานเลือกตอบตัวเลือก 1 รายการ 
ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) ผลการดําเนินงานไมเลือกตอบตัวเลือกขอใด 

การวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพรายโรงเรียน ตามเปาหมาย 
1. การสรุปการดําเนินการของโรงเรียน 
  การสรุปการดําเนินการรายโรงเรียนแตละเปาหมาย  พิจารณาจากการดําเนินการหรือไมได

ดําเนินการของโรงเรียน ทุกตัวบงช้ีในเปาหมายนั้น   ถาโรงเรียนมีการดําเนินการตั้งแต 1 ตัวบงชี้ข้ึนไป จะ
สรุปวาโรงเรียนมีการดําเนินการในเปาหมายนั้น  และหากโรงเรียนไมมีการดําเนินการในทุกตัวบงชี้ จะสรุปวา
โรงเรียนไมมีการดําเนินการในเปาหมายนั้น 
 ตัวอยางการสรุปการดําเนินการ 

เปาหมายท่ี  2  มีจํานวน  6 ตัวบงชี้ 
 โรงเรียนดีวิทยา    มีการดําเนินการจํานวน  6 ตัวบงชี้  ไมมีตัวบงชี้ท่ีไมไดดําเนินการ  ดังนั้นสรุปวา
โรงเรียนดีวิทยา  มีการดําเนินการในเปาหมายท่ี 2 
 โรงเรียนเลิศวิทยา  มีการดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบงชี้  ไมไดดําเนินการ จํานวน 4 ตัวบงชี้  ดังนั้น
สรุปวาโรงเรียนเลิศวิทยา  มีการดําเนินการในเปาหมายท่ี 2 
 โรงเรียนสวางวิทยา  ไมไดดําเนินการท้ัง  6 ตัวบงชี้  ดังนั้นสรุปวาโรงเรียนสวางวิทยา ไมมีการ
ดําเนินการในเปาหมายท่ี 2 
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2. การสรุประดับคุณภาพ 
การวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพรายเปาหมาย  ดําเนินการวิเคราะหโดยนําระดับคุณภาพ

ท่ีไดแตละตัวบงชี้มาใหคาน้ําหนักคะแนน  (ดีมาก=4 , ดี=3, พอใช=2, ปรับปรุง=1 และตัวบงชี้ท่ีไมได
ดําเนินการ=0) จากนั้นนําคะแนนจากทุกตัวบงชี้ในเปาหมายนั้นมารวมกัน และคํานวณหาคาเฉลี่ย นําผลท่ีได
ไปเทียบกับเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
ระดบัคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.01 – 1.49 
ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.00  (ไมไดดําเนินการทุกตัวบงชี้) 

 ตัวอยางการสรุประดับคุณภาพ 

โรงเรียน 
คะแนนตัวบงชี้ท่ี 

เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

ดีวิทยา 3 4 2 3 3 1 2.67 ด ี
เลิศวิทยา 2 0 0 0 3 0 0.83 ปรับปรุง 
สวางวิทยา 0 0 0 0 0 0 0.00 ไมไดดําเนินการ 

 
การวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพของโรงเรียน รายดาน 

1. การสรุปการดําเนินการของโรงเรียน 
   การสรุปการดําเนินการรายโรงเรียนแตละดาน  พิจารณาจากการดําเนินการหรือไมได
ดําเนินการของโรงเรียน ทุกตัวบงช้ีในดานนั้น   ถาโรงเรียนมีการดําเนินการตั้งแต 1 ตัวบงชี้ข้ึนไป จะสรุปวา
โรงเรียนมีการดําเนินการในดานนั้น  และหากโรงเรียนไมมีการดําเนินการในทุกตัวบงชี้ จะสรุปวาโรงเรียนไมมี
การดําเนินการในดานนั้น  ซ่ึงการพิจารณาเปนรูปแบบเดียวกับการวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพราย
โรงเรียน ตามเปาหมาย 

2. การสรุประดับคุณภาพ 
การวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพรายดาน  ดําเนินการวิเคราะหโดยนําระดับคุณภาพท่ีได

แตละตัวบงชี้มาใหคาน้ําหนักคะแนน  (ดีมาก=4 , ดี=3, พอใช=2, ปรับปรุง=1 และตัวบงชี้ท่ีไมได
ดําเนินการ=0)  จากนั้นนําคะแนนจากทุกตัวบงชี้ในดานนั้นมารวมกัน และคํานวณหาคาเฉลี่ย  นําผลท่ีไดไป
เทียบกับเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.01 – 1.49 
ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.00  (ไมไดดําเนินการทุกตัวบงชี้) 
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การวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพของโรงเรียน ภาพรวม (ทุกตัวบงช้ี) 
1. การสรุปการดําเนินการของโรงเรียน 

   การสรุปการดําเนินการรายโรงเรียนภาพรวม  พิจารณาจากการดําเนินการหรือไมได
ดําเนินการของโรงเรียน ทุกตัวบงช้ี   ถาโรงเรียนมีการดําเนินการตั้งแต 1 ตัวบงชี้ข้ึนไป จะสรุปวาโรงเรียนมี
การดําเนินการ และหากโรงเรียนไมมีการดําเนินการในทุกตัวบงชี้ จะสรุปวาโรงเรียนไมมีการดําเนินการ  ซ่ึง
การพิจารณาเปนรูปแบบเดียวกับการวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพรายโรงเรียน ตามเปาหมาย 

2. การสรุประดับคุณภาพ 
การวิเคราะหและสรุประดับคุณภาพดําเนินการวิเคราะหโดยนําระดับคุณภาพท่ีไดแตละ 

ตัวบงชี้มาใหคาน้ําหนักคะแนน (ดีมาก=4 , ดี=3, พอใช=2, ปรับปรุง=1 และตัวบงชี้ท่ีไมไดดําเนินการ=0) 
จากนั้นนําคะแนนจากทุกตัวบงชี้ มารวมกัน และคํานวณหาคาเฉลี่ย  นําผลท่ีไดไปเทียบกับเกณฑ 

ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
ระดบัคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.01 – 1.49 
ระดับคุณภาพ 0 (ไมไดดําเนินการ) ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 0.00  (ไมไดดําเนินการทุกตัวบงชี้) 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  
ระดับโรงเรียน 
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ตารางท่ี 36  แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ ปการศึกษา 2559 จําแนกตามโรงเรียน รายวิชาและระดับคุณภาพ 

โรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 𝑋� 

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

สมุทรปราการ 53.55 36.05 37.36 56.41 35.40 59.70 26.34 32.79 40.54 32.49 41.06 ด ี
สตรีสมุทรปราการ 59.84 52.44 47.30 65.56 50.81 67.76 38.33 37.25 43.77 40.62 50.37 ดีมาก 
มัธยมดานสําโรง 47.14 26.26 34.31 48.89 30.92 50.02 22.82 30.27 36.28 25.72 35.26 พอใช 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ 45.77 27.38 33.06 50.23 30.93 49.97 21.45 30.03 33.01 24.69 34.65 พอใช 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา 40.77 23.64 31.53 42.63 27.53 45.27 19.24 28.74 33.10 23.55 31.60 พอใช 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. 49.00 30.70 36.61 53.61 32.54 51.43 22.39 29.67 35.67 27.92 36.96 พอใช 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ 39.18 22.08 30.44 40.81 27.32 42.76 19.35 25.65 29.95 22.95 30.05 พอใช 
วัดทรงธรรม 46.83 27.99 35.70 49.36 31.62 51.77 24.36 31.59 37.02 26.11 36.24 พอใช 
ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 50.98 28.58 34.04 55.09 33.19 56.27 22.05 31.63 38.68 27.90 37.84 ด ี
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 47.19 28.06 34.31 49.17 32.29 49.18 21.55 30.01 34.65 24.23 35.06 พอใช 
วิสุทธิกษัตร ี 48.85 27.69 33.31 50.89 34.28 50.97 19.38 29.52 33.45 25.12 35.35 พอใช 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ 45.45 22.91 35.64 46.27 28.73      35.80 พอใช 
ปอมนาคราชสวาทยานนท 40.92 22.67 32.19 43.45 27.57 48.75 20.83 28.93 33.96 23.15 32.24 พอใช 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม 36.12 22.92 28.48 36.79 26.73 32.95 17.27 25.45 31.00 21.25 27.90 พอใช 
ราชวินิตสุวรรณภูมิ 43.89 23.08 32.16 47.79 28.23 43.63 19.51 27.92 33.95 23.17 32.33 พอใช 
บางบอวิทยาคม 45.33 29.19 33.00 47.88 32.13 53.93 22.69 30.70 35.40 26.12 35.64 พอใช 
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ตารางท่ี 36 (ตอ) 

โรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 𝑋� 

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

เปร็งวิสุทธาธิบด ี 40.85 25.77 31.31 44.69 28.00 43.00 17.98 28.00 28.29 21.79 30.97 พอใช 
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 43.57 25.61 32.92 46.34 29.86 44.55 19.30 29.24 33.47 22.75 32.76 พอใช 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 53.44 36.36 38.14 57.03 37.15 52.96 24.86 31.02 36.10 29.32 39.64 ด ี
บางพลีราษฎรบํารุง 47.99 28.63 33.79 52.74 31.66 50.30 21.60 28.48 33.73 24.25 35.32 พอใช 
พูลเจริญวิทยาคม 43.18 24.54 31.59 47.09 29.81 46.33 19.92 27.79 33.33 24.62 32.82 พอใช 
ราชวินิตบางแกว 57.48 43.99 42.75 58.75 44.64 62.57 35.18 35.76 40.07 39.59 46.08 ด ี
บางแกวประชาสรรค 43.52 24.83 32.24 45.48 29.98 52.35 21.01 29.50 34.25 24.94 33.81 พอใช 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 47.17 25.56 33.72 49.94 30.70 50.32 21.47 29.63 33.78 25.14 34.74 พอใช 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ 44.95 25.74 31.76 47.09 30.36 45.49 23.19 28.82 33.83 23.51 33.47 พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 58.61 49.91 47.02 59.70 46.47 64.07 35.52 36.35 42.57 35.29 47.55 ด ี
ดัดดรุณี 56.13 32.33 38.81 60.07 35.05 63.18 25.96 32.03 41.06 29.84 41.45 ด ี
วัดโสธรวรารามวรวิหาร 44.14 26.30 34.30 46.54 28.50 48.81 21.38 29.42 33.26 23.92 33.66 พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 43.32 23.88 33.31 46.51 27.03 47.44 20.29 30.86 32.10 22.92 32.77 พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 48.60 32.18 37.25 51.84 35.59 53.62 23.20 31.28 34.73 30.88 37.92 ด ี
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี 45.94 26.65 31.89 50.46 29.49 51.86 20.00 31.45 34.05 24.38 34.62 พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 41.82 21.88 34.59 47.76 27.88 32.39 18.25 21.11 26.00 20.88 29.26 พอใช 
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ตารางท่ี 36 (ตอ) 

โรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 𝑋� 

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

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 42.70 25.28 30.30 43.10 24.40 40.07 19.85 26.29 30.00 21.63 30.36 พอใช 
บางน้ําเปรี้ยววิทยา 42.37 24.12 30.80 43.75 28.24 45.33 18.68 28.19 33.17 21.36 31.60 พอใช 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม 44.03 24.15 32.97 45.84 27.01 48.42 20.86 30.46 34.64 23.59 33.20 พอใช 
หมอนทองวิทยา 43.08 24.68 32.63 45.28 27.22 41.48 16.69 27.93 30.60 20.58 31.02 พอใช 
ไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 41.67 24.33 31.26 42.81 26.96 46.44 16.94 27.67 34.44 21.53 31.41 พอใช 
การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ 35.44 18.84 26.33 38.22 23.89 23.00 17.50 15.00 21.00 20.00 23.92 ปรับปรุง 
บางปะกง “บวรวิทยายน” 45.02 24.63 32.20 47.78 29.71 46.35 21.85 30.24 32.76 23.46 33.40 พอใช 
พุทธิรังสีพิบูล 44.46 25.14 33.54 46.73 30.03 51.47 22.17 29.07 33.84 24.77 34.12 พอใช 
วิทยาราษฎรรังสรรค 42.95 21.39 31.47 45.11 28.37 46.06 15.97 28.67 34.78 21.88 31.66 พอใช 
ผาณิตวิทยา 41.34 24.15 32.65 45.03 28.41 40.14 20.00 24.14 29.86 21.88 30.76 พอใช 
วัดเปยมนิโครธาราม 44.73 27.24 31.68 48.76 29.46 49.65 21.70 31.09 33.23 22.99 34.05 พอใช 
บางคลาพิทยาคม 41.00 23.45 31.54 40.62 27.54 37.84 20.00 25.46 29.89 21.03 29.84 พอใช 
หนองแหนวิทยา 42.98 25.00 31.65 46.24 26.51 47.32 18.97 28.59 33.06 23.01 32.33 พอใช 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 43.83 27.46 33.80 48.18 28.62 45.60 20.99 29.31 34.67 23.24 33.57 พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 52.66 36.19 37.47 54.33 34.36 61.57 27.40 33.03 38.99 28.26 40.43 ด ี
ราชสาสนวิทยา 41.17 22.54 30.00 43.57 29.39 33.97 16.41 25.25 29.25 21.80 29.33 พอใช 
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ตารางท่ี 36 (ตอ) 

โรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 𝑋� 

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

สนามชัยเขต 47.12 26.17 33.61 48.53 27.94 45.25 18.64 28.59 33.18 21.92 33.09 พอใช 
ไผแกววิทยา 42.85 25.44 31.57 42.97 27.36 42.61 19.77 28.82 31.13 21.17 31.37 พอใช 
หนองไมแกนวิทยา 41.40 23.04 33.76 42.80 26.80 43.18 17.32 27.57 30.86 21.61 30.83 พอใช 
แปลงยาวพิทยาคม 45.04 24.48 32.63 45.26 28.71 47.74 19.68 30.26 36.92 23.08 33.38 พอใช 
มัธยมสิริวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา 45.78 23.71 32.96 48.66 27.95 49.52 19.37 29.25 35.07 22.53 33.48 พอใช 
กอนแกวพิทยาคม 52.06 30.92 36.35 49.65 32.12 43.83 20.83 27.67 30.67 20.00 34.41 พอใช 
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ตารางท่ี 37 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายโรงเรยีน 

โรงเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

สรุป 
คุณภาพ 
ผูเรยีน 

ระบบ 
การเรยีนรู 

ระบบ 
การบริหาร

จัดการ 

คุณภาพ 
แหลงเรียนรู 

สมุทรปราการ ดี ดี ดี พอใช ดี 
สตรสีมุทรปราการ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มัธยมดานสําโรง ดี ดี พอใช ดี ดี 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา พอใช ดี พอใช ดี ดี 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ พอใช ดี พอใช พอใช พอใช 
วัดทรงธรรม ดี ดี ดี ดี ดี 
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ดี ดี ดี ดีมาก ดี 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
วิสุทธิกษัตร ี ดี ดี ดี พอใช ดี 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ พอใช ดี พอใช พอใช พอใช 
ปอมนาคราชสวาทยานนท ดี ดี ดี พอใช ดี 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม พอใช พอใช ดี พอใช พอใช 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ดี ดี ดี ดี ดี 
บางบอวิทยาคม พอใช ดี ดี พอใช พอใช 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี ดี ดี พอใช พอใช ดี 
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ พอใช ดีมาก ดี ดีมาก ดี 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดี ดี ดีมาก ดี ดี 
บางพลีราษฎรบํารุง ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
พูลเจรญิวิทยาคม พอใช ดี ดี ดี ดี 
ราชวินิตบางแกว ดี ดี ดี ดี ดี 
บางแกวประชาสรรค ดี ดี ดี ดี ดี 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ ดี ดี ดี พอใช ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ดีมาก พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ดี 
ดัดดรุณ ี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร พอใช ดี ดี พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดี ดี ดี ดีมาก ดี 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 พอใช ดี ดี พอใช พอใช 
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ตารางท่ี 37 (ตอ) 

โรงเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

สรุป 
คุณภาพ 
ผูเรยีน 

ระบบ 
การเรยีนรู 

ระบบ 
การบริหาร

จัดการ 

คุณภาพ 
แหลงเรียนรู 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พอใช ดี ดี ดี ดี 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 
หมอนทองวิทยา พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ดี พอใช ปรับปรุง ดี พอใช 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ ดี พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช 
บางปะกง “บวรวิทยายน” พอใช ดี ดี พอใช พอใช 
พุทธิรังสีพิบูล ดี พอใช พอใช พอใช พอใช 
วิทยาราษฎรรังสรรค พอใช ดี ดี ดี ดี 
ผาณติวิทยา ดี ดี ดี ดี ดี 
วัดเปยมนิโครธาราม พอใช ดี พอใช พอใช พอใช 
บางคลาพิทยาคม พอใช ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช 
หนองแหนวิทยา ดี ดี ดี ดี ดี 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พอใช พอใช พอใช ดี พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดี ดี ดี พอใช ดี 
ราชสาสนวิทยา พอใช ดี พอใช ดี พอใช 
สนามชัยเขต ดี พอใช ดี ดี ดี 
ไผแกววิทยา พอใช ดี พอใช ดี พอใช 
หนองไมแกนวิทยา พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
แปลงยาวพิทยาคม ดี พอใช พอใช ดี พอใช 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 
กอนแกวพิทยาคม ดี ดี ดี ดี ดี 
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ตารางท่ี 38 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและรายโรงเรียน 

เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ

อ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล 
เปาหมายท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะการคิดมีวิจารณญาณสามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่ม

สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ 
เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบพัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช

เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผนจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 

เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และ
จิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกท่ีเขมแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพผูเรยีน 

สรุป 
1 2 3 4 5 

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

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพผูเรยีน 

สรุป 
1 2 3 4 5 

บางแกวประชาสรรค พอใช พอใช ดี พอใช ดีมาก ดี 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดีมาก พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ ดี พอใช ปรับปรุง พอใช ดีมาก ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 
ดัดดรุณ ี ดีมาก พอใช ดีมาก ดี ดีมาก ดี 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา ดี ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดี ดี พอใช ดีมาก ดีมาก ดี 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 ดี ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พอใช ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดี พอใช 
หมอนทองวิทยา ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดีมาก พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ดี ปรับปรุง ดี ดี ดีมาก ดี 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ พอใช ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดี 
บางปะกง “บวรวิทยายน” ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดี พอใช 
พุทธิรังสีพิบูล พอใช ดี ปรับปรุง ดี ดีมาก ดี 
วิทยาราษฎรรังสรรค ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดีมาก พอใช 
ผาณติวิทยา ดี ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดี 
วัดเปยมนิโครธาราม ดี ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ดี พอใช 
บางคลาพิทยาคม พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
หนองแหนวิทยา ดี ปรับปรุง ดี พอใช ดี ดี 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ดี พอใช พอใช พอใช ดี พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดี ปรับปรุง ดี พอใช ดีมาก ดี 
ราชสาสนวิทยา พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดี พอใช 
สนามชัยเขต พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก ดี 
ไผแกววิทยา ดี ปรับปรุง พอใช พอใช ดี พอใช 
หนองไมแกนวิทยา ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช ดี พอใช 
แปลงยาวพิทยาคม ดี ปรับปรุง พอใช ดีมาก ดีมาก ดี 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก พอใช 
กอนแกวพิทยาคม ดี ปรับปรุง พอใช พอใช ดีมาก ดี 
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ตารางท่ี 39 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการเรียนรู ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและรายโรงเรียน 

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

เปาหมายท่ี 7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการ
เรียนรู 

เปาหมายท่ี 8 โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 

เปาหมายท่ี 9 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

เปาหมายท่ี 10 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ
ครูยุคใหม 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการเรียนรู 

สรุป 
6 7 8 9 10 

สมุทรปราการ พอใช ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
สตรสีมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
มัธยมดานสําโรง ดี พอใช ดี ปรับปรุง ดี ดี 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช ดี ดี 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ ปรับปรุง พอใช ดีมาก พอใช ดี ดี 
วัดทรงธรรม ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 
วิสุทธิกษัตร ี ดีมาก ดี พอใช ดีมาก ดี ดี 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ ดี ปรับปรุง ดี ดี ดี ดี 
ปอมนาคราชสวาทยานนท ดี ดีมาก ดี ดีมาก พอใช ดี 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม ดี ปรับปรุง ปรับปรุง ดีมาก พอใช พอใช 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
บางบอวิทยาคม ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช ดี พอใช พอใช ดี ดี 
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
นมร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
บางพลีราษฎรบํารุง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
พูลเจรญิวิทยาคม ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 
ราชวินิตบางแกว ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช ดี ดี 
บางแกวประชาสรรค ดีมาก พอใช ดีมาก ดี ดี ดี 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ ดี พอใช ดี ดี ดี ดี 
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ตารางท่ี 39 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการเรียนรู 

สรุป 
6 7 8 9 10 

เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ปรับปรุง ดี ปรับปรุง ดี ดี พอใช 
ดัดดรุณ ี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ดี ปรับปรุง ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา พอใช ดี พอใช พอใช ดี พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดี ดีมาก พอใช ดีมาก ดี ดี 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดี ดี 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ดีมาก ปรับปรุง ดี พอใช ดี ดี 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา ดี ปรับปรุง ปรับปรุง ดี ดี พอใช 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม ดี ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ดี พอใช 
หมอนทองวิทยา ดี ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ดี พอใช 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช 
บางปะกง “บวรวิทยายน” ดี ปรับปรุง ดี ดี ดี ดี 
พุทธิรังสีพิบูล ดี ปรับปรุง พอใช ดี พอใช พอใช 
วิทยาราษฎรรังสรรค ดีมาก ดี ดี ปรับปรุง ดี ดี 
ผาณติวิทยา ดีมาก ปรับปรุง ดี พอใช ดี ดี 
วัดเปยมนิโครธาราม พอใช ดี พอใช ดีมาก ดี ดี 
บางคลาพิทยาคม ปรับปรุง ดี ปรับปรุง ดีมาก ดี ดี 
หนองแหนวิทยา พอใช ปรับปรุง ดีมาก ดี ดี ดี 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ดี ดี ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
ราชสาสนวิทยา ดีมาก ปรับปรุง ดีมาก ปรับปรุง ดี ดี 
สนามชัยเขต ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ดี พอใช 
ไผแกววิทยา พอใช ดี ดี ดีมาก พอใช ดี 
หนองไมแกนวิทยา ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
แปลงยาวพิทยาคม ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ดี พอใช 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา ดีมาก ปรับปรุง ดี ดี พอใช พอใช 
กอนแกวพิทยาคม พอใช ดี พอใช ดี ดี ดี 
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ตารางท่ี 40 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานระบบการบริหารจัดการ ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและราย
โรงเรียน 

เปาหมายท่ี 11 โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
เปาหมายท่ี 12 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนแนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนา

ตนเต็มตามศักยภาพ 
เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในระดับ

ทองถ่ินระดับประเทศ และระหวางประเทศ 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการบริหารจัดการ 

สรุป 
11 12 13 

สมุทรปราการ พอใช ดีมาก พอใช ดี 
สตรสีมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
มัธยมดานสําโรง พอใช ดีมาก พอใช พอใช 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา พอใช ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. ดี ดีมาก ดี ดี 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ พอใช พอใช พอใช พอใช 
วัดทรงธรรม ดี ดีมาก พอใช ดี 
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ พอใช ดีมาก ดี ดี 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
วิสุทธิกษัตร ี ดี ดีมาก พอใช ดี 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ พอใช ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
ปอมนาคราชสวาทยานนท ดี ดีมาก พอใช ดี 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม พอใช ดีมาก พอใช ดี 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ดี ดีมาก พอใช ดี 
บางบอวิทยาคม พอใช ดีมาก ปรับปรุง ดี 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช ดีมาก พอใช พอใช 
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ดี ดีมาก พอใช ดี 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
บางพลีราษฎรบํารุง ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
พูลเจรญิวิทยาคม ดี ดีมาก พอใช ดี 
ราชวินิตบางแกว ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 
บางแกวประชาสรรค ดี ดีมาก ดี ดี 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดี ดีมาก ดี ดีมาก 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ ดี ดีมาก พอใช ดี 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
ดัดดรุณ ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ดี ดีมาก พอใช ดี 
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ตารางท่ี 40 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานระบบการบริหารจัดการ 

สรุป 
11 12 13 

เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดี ดีมาก พอใช ดี 
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 พอใช ดีมาก ปรับปรุง ดี 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ดี ดีมาก ดี ดี 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม ปรับปรุง ดี พอใช พอใช 
หมอนทองวิทยา พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
บางปะกง “บวรวิทยายน” ดี ดีมาก ปรับปรุง ดี 
พุทธิรังสีพิบูล พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
วิทยาราษฎรรังสรรค ดี ดีมาก พอใช ดี 
ผาณติวิทยา พอใช ดีมาก พอใช ดี 
วัดเปยมนิโครธาราม พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
บางคลาพิทยาคม ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง 
หนองแหนวิทยา ดี ดีมาก ปรับปรุง ดี 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พอใช ดี พอใช พอใช 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดี ดีมาก พอใช ดี 
ราชสาสนวิทยา พอใช ดี พอใช พอใช 
สนามชัยเขต ดี ดีมาก พอใช ดี 
ไผแกววิทยา พอใช ดี พอใช พอใช 
หนองไมแกนวิทยา ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
แปลงยาวพิทยาคม พอใช ดี ปรับปรุง พอใช 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา พอใช ดี พอใช พอใช 
กอนแกวพิทยาคม ดี ดีมาก พอใช ดี 
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ตารางท่ี 41 แสดงระดับคุณภาพผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพแหลงเรียนรู ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกรายเปาหมายและรายโรงเรียน 

เปาหมายท่ี 14  โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู  
อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และคุมคา 

เปาหมายท่ี 15 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปน
เครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพแหลงเรยีนรู 

สรุป 
14 15 

สมุทรปราการ ดี พอใช พอใช 
สตรสีมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มัธยมดานสําโรง ดี ดี ดี 
เทพศิรินทร สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
หาดอมราอักษรลักษณวิทยา ดีมาก พอใช ดี 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. ดี ดี ดี 
มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ พอใช ปรับปรุง พอใช 
วัดทรงธรรม ดีมาก พอใช ดี 
ราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ดีมาก ดี ดีมาก 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
วิสุทธิกษัตร ี ดี พอใช พอใช 
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ ดี พอใช พอใช 
ปอมนาคราชสวาทยานนท ดี พอใช พอใช 
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
ราชวินิตสุวรรณภูม ิ ดีมาก ดี ดี 
บางบอวิทยาคม พอใช ปรับปรุง พอใช 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี ดี พอใช พอใช 
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ดีมาก ดี ดีมาก 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดีมาก ดี ดี 
บางพลีราษฎรบํารุง ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
พูลเจรญิวิทยาคม ดี ดี ดี 
ราชวินิตบางแกว ดี ดี ดี 
บางแกวประชาสรรค ดีมาก ดี ดี 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ปทุมคงคาสมุทรปราการ ดี พอใช พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
ดัดดรุณ ี ดีมาก ดี ดีมาก 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ดี ปรับปรุง พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ดี ดีมาก ดีมาก 
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ตารางท่ี 41 (ตอ) 

โรงเรียน 
เปาหมายดานคณุภาพแหลงเรยีนรู 

สรุป 
14 15 

เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์5 ดี ปรับปรุง พอใช 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ดี ดี ดี 
บางนํ้าเปรี้ยววิทยา ดี ปรับปรุง พอใช 
ดอนฉิมพลีพิทยาคม ดี ปรับปรุง พอใช 
หมอนทองวิทยา ดี ปรับปรุง พอใช 
ไผดาํพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก พอใช ดีมาก ดี 
การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษฯ ดี ปรับปรุง พอใช 
บางปะกง “บวรวิทยายน” ดีมาก ปรับปรุง พอใช 
พุทธิรังสีพิบูล ดี พอใช พอใช 
วิทยาราษฎรรังสรรค ดีมาก พอใช ดี 
ผาณติวิทยา ดีมาก ดี ดี 
วัดเปยมนิโครธาราม ดี พอใช พอใช 
บางคลาพิทยาคม ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
หนองแหนวิทยา ดี ดี ดี 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ดี ดี ดี 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดีมาก พอใช พอใช 
ราชสาสนวิทยา ดี พอใช ดี 
สนามชัยเขต ดีมาก ดี ดี 
ไผแกววิทยา ดีมาก พอใช ดี 
หนองไมแกนวิทยา ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
แปลงยาวพิทยาคม ดี พอใช ดี 
มัธยมสริิวัณวร ี3 ฉะเชิงเทรา ดี พอใช พอใช 
กอนแกวพิทยาคม ดีมาก พอใช ดี 

 



คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 
 นายกิตติศักดิ์  ชาญอักษร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางอุรารักษ  สุขสวัสดิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายสิทธิชัย  เวศมสุวรรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
คณะกรรมการนิเทศ 
 นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานเิทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงาน 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 นางสาววิไล  แจมเจริญ  ครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
 นายปญญา  คลังมนตรี  ครูโรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ 
 นายวัฒนพงษ  คชปกษี  ครูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
 นางสาวชยากานต  เปยมถาวรพจน ครูโรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ 
 นางสุมิตรา  จิตตศรัทธา  ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม 
 นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร   ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม 
 นายโกวิทย  เสือสกุล  ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม 
 

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


