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การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
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สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คํานํา
“คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559” ฉบับนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ตามทิ ศ ทาง
การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน 5 เรื่ องได แก การจั ดกิ จ กรรม “ลดเวลาเรีย น เพิ่มเวลารู” (Moderate Class More
Knowledge) การศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Transition from School to Work) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT : Distance Learning Information Technology)
การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางการศึ ก ษา และการบริ ห ารหลั ก สู ต ร (Curriculum Administration)
รวมทั้ งจุ ดเน น ในการดํ า เนิ น งานสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานในป งบประมาณ 2559
เพื่ อให น โยบายดั ง กล า วเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค และเป าหมายอย างเป น รู ป ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึ ง ต อ งมี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งดั ง กล า ว ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู
ที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีความสามารถทางการคิด
การวิ เ คราะห การแก ป ญ หา มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค มี คุ ณ ธรรมนํ า ความรู รั ก ความเป น ไทย
และตามแนวทางประเทศไทย 4.0
สํ า นั ก บริ ห ารงานการมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
ไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนแนวทางสําหรับโรงเรียน ศึกษานิเทศก คณะกรรมการ รวมทั้งผูเกี่ยวของ
ไดใชประโยชนในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร “คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559” ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอโรงเรียน และผูที่เกี่ยวของทุกฝายสามารถดําเนินการ
สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค ขอขอบคุณคณะทํางานและผูที่มีสวนรวม
ในการจัดทําไว ณ โอกาสนี้
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สวนที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญ
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให มี คุ ณ ภาพมี ศั ก ยภาพสามารถคิ ด วิ เ คราะห
สังเคราะหและแกป ญหาอยางสร างสรรค เรียนรูไดดว ยตนเอง เชื่อมโยงความรูทักษะและคานิยมที่ดีงาม
มีคุณธรรมจริ ยธรรมรูจั กพึ่งตนเองเพื่ อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ปรับตัวใหทัน กับ การเปลี่ยนแปลง
ที่เ กิด ขึ้ นในสังคม พัฒ นาใหผู เ รีย นมีความรูเกี่ ยวกับ โลก (Global Awareness) ความรูเกี่ยวกับการเงิน
เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial
Literacy) ความรู ดา นการเป น พลเมื องที่ ดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
และความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูทักษะ
สําคัญในศตวรรษที่ 21 (3Rs) ไดแก การอาน (Reading) การเขี ยน (Writing) และการคิดคํานวณ
(Arithmetic) รวมทั้งตองพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะเกี่ยวกับการเรียนรูและนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวย ทักษะ
การคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ (Critical
Thinking) การสื่ อ สาร (Communication) ความร ว มมื อ
(Collaboration)และการริเริ่มสรางสรรค (Creativity) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตองสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Framework for 21st
Century Learning http://www.p21.org/about-us/p21-framwork )
การเปดการคาเสรี (Free Trade)ในประชาคมอาเซียน (AEC) ทําใหความตองการดานการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความไดเปรียบในทางภูมิศาสตร คือ มีที่ตั้งอยูในศูนยกลางของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหการติดตอสื่อสาร การเดินทาง การคาขาย รวมทั้งการศึกษามีเพิ่มมากขึ้นตาม
กระแสการพั ฒ นาดั ง กล า ว เห็ น ได จ าก ป จ จุ บั น มี นั ก เรี ย นต า งประเทศเดิ น ทางมาเรี ย นในประเทศไทย
เปนจํานวนมากทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาในขณะเดียวกันนักเรียนไทยที่เดินทาง
ไปเรียนในตางประเทศก็มีจํานวนมาก มีการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้นเปนแรงจูงใจใหนั กเรียนไทยที่เดินทางไปศึกษาในตางประเทศมีจํานวนลดลง อีกทั้ง
ยังเปนแรงดึงดูดนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศอื่นๆ ใหเขามาศึกษาในประเทศไทย
เพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให ป ระเทศไทยก า วสู ก ารเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(Education Hub) พรอมกันนี้ ประเทศไทยยังมีความมุงมั่นตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
โดยยกระดั บ โรงเรี ยนชั้ น นํ าที่ มีความพร อมสูโ รงเรีย นมาตรฐานสากล และดําเนิน การจัดโครงการพั ฒ นา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อใหเปนโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนา
ผูเ รีย น สถานศึกษา แหล งเรี ยนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร และการจัดการเรีย นรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรีย น
สามารถเรี ย นรู ดว ยตนเองอย า งต อเนื่ องตลอดชี วิต มีนิสั ย ใฝรู มีค วามสามารถคิดวิเ คราะห แกปญ หา มี
ความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม นําความรูรักความเปนไทย และมีความสามารถกาวไกลในระดับสากล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น หน ว ยงานหลั ก ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ได กํ า หนด
แนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง โดยมี เ ป า หมายหลั ก สามประการ คื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ข องคนไทย เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและเรี ย นรู อ ย า งทั่ ว ถึ ง
และมี คุณภาพ และส งเสริ มการมี ส ว นร ว มของทุกภาคสว นของสังคมในการบริห ารและจัดการศึกษารวม

หนา 2

ทั้งมี แนวทางการปฏิรู ปการศึกษา 4 ประการ คือพัฒนาคุณ ภาพคนไทยยุ คใหม พั ฒนาคุณภาพครูยุคใหม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษายุ ค ใหม แ ละแหล ง เรี ย นรู ยุ ค ใหม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การใหม
ในป พ.ศ.2559 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูเรียนพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะหมีเวลาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมทั้ง
ปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย รวมทั้งไดประกาศนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” (Moderate Class More Knowledge) เป็นกรอบวิสัยทัศน ดานการศึกษา
เพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสูก ารเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแตละระดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาที่เนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิตในการแกปญหา
มีการใชเทคโนโลยี มี การจัดการความรู สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถใชภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการสงเสริมและผลักดัน
ใหระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคูกันไป โดยใหโรงเรียนสามารถ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นให เ ป น ไปตามมาตรฐานการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ภายใตการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการ
เรี ย นรู เ ที ย บเคี ย งมาตรฐานสากลอั น จะส งผลให นั กเรี ย นมี ศัก ยภาพ สามารถรองรั บ การพั ฒ นาประเทศ
และสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดประกาศทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) เพื่อเปนแนวทางใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปโดยการกําหนดเปาหมาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จอยางเปนรูปธรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดาน
ระบบการบริ ห ารจั ด การ และด า นคุ ณ ภาพแหล ง เรี ย นรู พ ร อ มทั้ ง กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ แ ละค า เป า หมาย
ในแต ล ะด า นไว อ ย า งชั ด เจนเพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งจริ ง จั ง และยั่ ง ยื น (ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม
(พ.ศ. 2553–2561) ลงวันที่ 29 เมษายน 2554) โดยมุงมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับ
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีแหลงเรียนรูสภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ต อเนื่ องตลอดชี วิ ต และกํ า หนดจุ ดเน น การดําเนิน งานสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบงเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 จุดเนนดานผูเรียน สวนที่ 2 จุดเนนดานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และสวนที่ 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ เพื่อใหนโยบายดังกลาว มีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
ได ดํ า เนิ น โครงการต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ส ง เสริ มให โ รงเรี ย นมัธ ยมศึ กษาพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) และมีการติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559 ตามประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553–2561)
4 ดานและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559
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ใน 3 ดาน เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียนดานระบบการเรียนรู ดาน
ระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู และจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ดาน ไดแก จุดเนนดานผูเรียน จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเนน
ดานการบริหารจัดการ สําหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศพื้นฐานของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา
2559 ในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู
2. เพื่อเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานตามจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2559 ใน 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
และดานการบริหารจัดการ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การติดตามและประเมิน ผล หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็ จ
ในการจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ ต ามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพั ฒนาคุ ณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) กรอบนโยบาย
ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน และจุ ด เน น การดํา เนิน งานสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559
2. การจั ดการศึ กษามั ธ ยมศึ กษา หมายถึง การบริหารจัดการและกระบวนการเรีย นการสอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของทุกโรงเรียนที่สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต
3. ความก า วหน า ผลการดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง ผลตา งของคา รอ ยละของจํ านวนโรงเรีย น
ที่ดําเนินการไดบรรลุตามคาเปาหมายของตัวบงชี้
4. ระดั บคุ ณภาพ หมายถึง ผลการดําเนิ นงานของโรงเรียนตามคาเป าหมาย ตั วบ งชี้ซึ่งประกอบ
ดวย 4 ระดับ ดังนี้
4 หมายถึง ผลการดําเนินงาน บรรลุคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ (ดีมาก)
3 หมายถึง ผลการดําเนินงาน รอยละ 75.00 – 99.99 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี้ (ดี)
2 หมายถึง ผลการดําเนินงาน รอยละ 50.00 – 74.99 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี้ (พอใช)
1 หมายถึง ผลการดําเนินงาน ต่ํากวารอยละ 50.00 ของคาเปาหมายแตละตัวบงชี้ (ปรับปรุง)
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5. ระดับการปฏิบัติ หมายถึง ระดับความกาวหนาของการปฏิบัติงานที่โรงเรียนประเมินตนเอง
(Tracking System) ประกอบดวย 4 ระดับ ดังนี้
A1 (Awareness) คือ ความตระหนัก ไดแก รับรู เขาใจ มีแนวคิดเชิงประยุกต สรางสรรค
กระตือรือรน มุงมั่น เห็นประโยชน ความสําคัญ
A2 (Attempt) คือ ความพยายาม ไดแก ความพรอมของขอมูลสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ
การวางแผน การดําเนินงาน การนิเทศติ ดตาม ประเมินผลการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเปนระยะ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
A3 (Achievement) คือ ความสําเร็จ ไดแกผลที่เกิดขึ้น เทียบกับ เปาหมาย (ผลเชิง
กระบวนการ/ผลผลิต/ผลลัพธ) เกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
A4 (Accredited System) คือ ความตอเนื่องยั่งยืน ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธจัดเวที
วิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายผล สรางเครือขาย บุคลากรเกิดจิตวิญญาณในการสืบทอดอยางยั่งยืน
6. วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) หมายถึง วิธีปฏิบัติในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ
ซึ่งเปนผลมาจากการนําความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุปความรูและประสบการณนั้นเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ของตนเอง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการจัดศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษาเปน ขอมูล สารสนเทศพื้น ฐานของการจัดการศึกษามัธ ยมศึกษา
ที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไดขอมูลสารสนเทศเพื่อใชเปนแนวทางกําหนดนโยบาย
และการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูเปาหมายที่กําหนด
3. โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ได ข อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป น แนวทางในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจั ด การศึกษาของโรงเรีย นให บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดหนว ยงานที่เกี่ย วของกับการศึกษามีขอมูล
สารสนเทศเพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลความกาวหนาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ของสถานศึกษาและสํา นักงานเขตพื้ น ที่มัธยมศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒ นาคุณภาพการมัธ ยมศึกษา
ยุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู
ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู ระหวางปการศึกษา 2558 และ 2559

สวนที่ 2

วิธีดําเนินการ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 จัดทําขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค คือ
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ในประเด็น
ยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู และติดตามการดําเนินงานตามจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2559 ใน 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานการ
บริหารจัดการ
2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานและความกาวหนาการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก
ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู และ
ศึกษาผลการดําเนินงานตามจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ
2559 ใน 3 ดานประกอบดวยดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานบริหารจัดการ
3. เพื่ อศึ กษาผลการประเมิ น ตนเองของโรงเรีย นมัธ ยมศึกษาเกี่ย วกับ สภาพการพัฒ นาคุณภาพ
การมั ธ ยมศึ ก ษายุ ค ใหม (พ.ศ. 2553–2561) ป ก ารศึ ก ษา 2559 ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 4 ด า น
ไดแกดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู
และตามจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2559 ใน 3 ดาน
ประกอบด ว ยด านผู เ รี ย น ด า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และด า นบริ ห ารจั ด การ รายละเอี ย ดของ
วิธีดําเนินการ มีดังนี้
กลุมเปาหมายที่ใชในการดําเนินการ
1.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 42 เขต ทั่วประเทศ รวมจํานวน 2,361 โรงเรียน
1.2 ผู บ ริ ห าร (ผู ที่ดํา รงตํ า แหน งผูอํานวยการโรงเรีย นและรองผูอํานวยการโรงเรีย น) โรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2559
1.3 ครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559
1.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา
2559
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ระยะเวลาดําเนินการ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 มีกําหนดการ
ดําเนินการ ระหวางเดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
3.1 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 ไดแก แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
จํานวน 1 ฉบับ
3.2 ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการปฏิบัติของ
โรงเรี ยนมั ธยมศึกษา สั งกั ดสํา นั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ตามทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการมั ธ ยมศึ ก ษายุ ค ใหม (พ.ศ. 2553-2561) ทั้ ง 4 ด า น
คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู
รวมทั้ งเพิ่ มเติมประเด็ น สํ าคั ญ คือนโยบายและจุดเนน การดําเนินงานสํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559
แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เปนแบบบันทึกขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ไดแก จํานวนผูบริหาร ครูผูสอนและจํานวนนักเรียน
ในปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 โดยใชขอมูล ณ วันที่โรงเรียนรายงาน
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนแบบบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบ
การเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1) ดานคุณภาพผูเรียน
1.1) ผลการดําเนินงานที่ใหโรงเรียนระบุขอมูลตัวเลขจํานวนคน ตามแบบบันทึกที่กําหนดให
รายการใดที่เปนสีทึบ ไมตองระบุขอมูลตัวเลข
1.2) ผลการดําเนินงานที่ใหโรงเรียนประเมินตนเองตามระดับการปฏิบัติ โดยทําเครื่องหมาย
ลงในชองระดับการปฏิบัติ A1-A4 ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน
2) ดานระบบการเรียนรู
2.1) ผลการดําเนินงาน จําแนกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1.1) ผลการดําเนินงานที่ใหโรงเรียนระบุขอมูลตัวเลขจํานวนคน ตามแบบบันทึกที่กําหนด
ให รายการใดที่เปนสีทึบ ไมตองระบุขอมูลตัวเลข
2.1.2) ผลการดําเนินงานที่ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน หนาขอความ
ที่กําหนดใหไดเพียง 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให
2.1.3) ผลการดําเนินงานที่ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความ
ที่กําหนดใหไดมากกวา 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให
2.2) ระดับการปฏิบัติที่ใหโรงเรียนประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการ
ปฏิบัติ A1-A4 ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน
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3) ดานระบบการบริหารจัดการ
3.1) ผลการดําเนินงานที่ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความ
ที่กําหนดให ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให
3.2) ผลการดําเนินงานที่ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความ ที่
กําหนดใหไดเพียง 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให
3.3) ระดับการปฏิบัติที่ใหโรงเรียนประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการ
ปฏิบัติ A1-A4 ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน
4) ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
4.1) ผลการดําเนินงานที่ใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความ
ที่กําหนดให ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการที่กําหนดให
4.2) ระดับการปฏิบัติที่ใหโรงเรียนประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการ
ปฏิบัติ A1-A4 ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน
ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
เปนแบบบันทึกขอมูลโดยใหโรงเรียนเขียนบรรยายวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนที่ใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยางนอย 1 วิธี
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เป น แบบบั น ทึกข อมู ล โดยให โ รงเรีย นระบุปญ หา อุป สรรค และขอเสนอแนะในการดําเนิน งาน
ของโรงเรียนในปการศึกษา 2559
การใชเครื่องมือ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก และคณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษา เปนผูใชเครื่องมือฉบับนี้
ดังนี้
1. โรงเรียนใชเครื่องมือฉบับนี้ เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานของตนเอง และประเมินระดับการ
ปฏิบัตขิ องโรงเรียนในแตละรายการประเมินดวยระบบการประเมิน A1-A4 (Tracking System)
2. ศึกษานิเทศก คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษา ใชเครื่องมือฉบับนี้เพื่อการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียน เพื่อการสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถดําเนินการ
บรรลุเปาหมายตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม
ขั้นตอนการใชเครื่องมือ
1. ผูใชเครื่องมือศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล/รายละเอียดของเครื่องมือทุกรายการ
2. คณะกรรมการติ ดตามผลการจัดการศึกษาทั้งระดับโรงเรียนและระดับ เขตพื้นที่พิจ ารณา
และลงความเห็นจากหลักฐานรองรอยตางๆ เชิงประจักษ แลวใหขอมูลผลการดําเนินงาน และระดับการปฏิบัติ
ของโรงเรียน (A1-A4) ลงในเครื่องมือ ทั้งนี้ ตองเปนมติเห็นชอบของคณะกรรมการทุกคน
3. โรงเรียนรายงานผลดวยระบบออนไลน โดยเขาเว็บไซตของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
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แหลงที่มาของขอมูล
ในการบันทึ กขอมูลตางๆ ลงในแบบติดตามผลการจัด การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา
2559 ไดมาจาก
• ขอมูลเชิงประจักษ
• สารสนเทศของโรงเรียน
• รายงานประจําปของโรงเรียน (SAR)
• รายงานผลการดําเนินงานตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Triple A)
• รองรอยหลักฐานการดําเนินงานของโรงเรียน ที่ไดจัดเตรียมไว
• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสานงานกับทางสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยตรง เพื่อลดภาระงานในการรายงานขอมูล
ในสวนของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

สวนที่ 3

ขั้นตอนการดําเนินการ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สํ า นั ก บริ ห ารงานการมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า คู มื อ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 โดยคณะทํ า งาน
จํานวน 38 คน ระหวางวันที่ 6-10 กุมภาพันธ 2559
2. สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการประชุมสรางความรู ความเขาใจในการใชคูมือ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ผูเ ขารวมประชุมประกอบ
ดวย ตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขตๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 126 คน
โดยดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560
3. คณะทํางานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โดยมีคณะทํางาน
จํานวน 38 คน ปฏิบัติงานระหวางกรกฎาคม ถึงกันยายน 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เพื่อใหสามารถดําเนินการประเมิน
ตนเอง และใหขอมูลตามเครื่องมือที่กําหนด ในเดือนกรกฎาคม 2560
2. ศึ ก ษานิ เ ทศก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาทั้ ง 42 เขต ให ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตาม
การจัด การศึกษาของโรงเรียนตามแบบติ ดตามและประเมิ นผลการจั ดการศึกษามั ธยมศึกษาของโรงเรีย น
ประจําปการศึกษา 2559 ระหวาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
3. ทํ า การตรวจสอบข อ มู ล ของโรงเรีย นในการรายงานทางระบบเครือ ขา ยสารสนเทศ ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
โรงเรียน

1. จัดเตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐาน รองรอย และดําเนินการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2560
2. รายงานข อมู ลตามแบบติ ดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรีย น
ประจําปการศึกษา 2559 ไปยั งสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา และรายงานผานระบบเครือขายสารสนเทศ
(Online) ของสํานักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลายภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

หนา 10

ปฏิทินการดําเนินการ
เวลา
6 – 10 กุมภาพันธ 2560

กิจกรรม

ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปการศึกษา
2559
กรกฎาคม 2560
ประชุ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจในการใช เ ครื่ อ งมื อ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ปการศึกษา 2559
กรกฎาคม 2560
จั ด ประชุ ม ทํ า ความเข า ใจกั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ในสังกัด
กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการประจําเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพตามคูมือ
ดํา เนิ น การพัฒ นา ประเมิน ตนเองและใหขอมูล ตาม
คูมือ
ภายใน 15 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบขอมูลการรายงานของโรงเรียน
รายงานขอมูลโดยระบบเครือขายสารสนเทศ
กันยายน 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดกระทําขอมูลผลการติดตามและ
ประเมินผล
กันยายน 2560
ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล การติ ด ตามและ
ประเมินผล
กันยายน 2560

ผูรับผิดชอบ
สมป.สพฐ.
สมป.สพฐ.
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา
โรงเรียน
โ รงเรี ย น/เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สมป.สพฐ.
สมป.สพฐ.

ประชุ มปฏิบัติ การจัดทํารายงานผลการติดตามและ สมป.สพฐ.
ประเมินผล

สวนที่ 4

แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง ใหโรงเรียนกรอกขอมูลในชองวางใหครบถวนสมบูรณ

1. ชือ่ โรงเรียน...........................................................................................................................
อําเภอ................................................................จังหวัด.......................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ....................................................................
e-mail……………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท.......................................
2. จํานวนผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน (ขอมูล ณ วันที่รายงาน)
ขอมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณ
ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559
จํานวนผูบริหาร (ผอ.ร.ร. และ รอง ผอ.ร.ร.)
จํานวนครูผูสอน (ผูปฏิบัติการสอนทุกคน)
จํานวนนักเรียน จําแนกเปนระดับชั้น
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
3. การประเมินหรือรางวัล ที่โรงเรียนผานเกณฑหรือไดรับรางวัลระดับประเทศ
(ถาโรงเรียนไมเคยไดรับรางวัลหรือไมเคยไดรับการประเมินในรายการใดใหทําเครื่องหมาย 
ลงในชองไมเคย หากเคยไดรับรางวัลหรือไดรับการประเมินและผานเกณฑในระดับประเทศใหกรอก ป พ.ศ.
ที่เคยไดรับรางวัลหรือไดรับรองผลการประเมิน)
รายการ
ไมเคยไดรับ เคยไดรับเมื่อ พ.ศ.
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
สถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนสีขาว
โรงเรียนพอเพียง
โรงเรียนประชาธิปไตย
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
เกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. (OBECQA)

หนา 13
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ดานคุณภาพผูเรียน
คําชี้แจง
ใหโรงเรียนกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และประเมิน
ตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) จํานวน 26 ขอ
ขอ
1

(1.5)

2

(1.6)

3

(1.4)

4

(2.1)

5

(2.2)

6

(2.3)

7

(2.4)

ประเด็นการติดตาม
ผูเรียนที่มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ผูเรียนที่มีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
ผูเรี ยนที่ มี ทักษะดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)
ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
ผูเรียนที่ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันภาษาที่ไดรับการรับรอง
 ไมไดเขารับการทดสอบ
 ไดเขารับการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนนักเรียนที่เขารับการทดสอบ
- จํานวนนักเรียนที่ผานการทดสอบ
ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนในรายวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สอง ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

ผลการดําเนินงาน

ระดับการปฏิบัติ

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559
A1 A2 A3 A4

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

…........ คน
…........ คน

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

หนา 14
ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

8 ผูเรียนทีผ่ านการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศที่สอง
(2.5) จากสถาบันภาษาที่ไดรับการรับรอง
 ไมไดเขารับการทดสอบ
 ไดเขารับการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนนักเรียนที่เขารับการทดสอบ
- จํานวนนักเรียนที่ผานการทดสอบ
9 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี
(พต) ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ
10 ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
(2.6) ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
 ไมไดเขารับการประเมิน
 ไดเขารับการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมิน
- จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมิน
11 ผูเ รี ย นที่ มี กิ จ กรรม ผลงาน/โครงงาน การแลกเปลี่ ย น
(3.1) เรียนรู ที่แสดงถึงการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหา
- มัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
12 ผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห สั ง เคราะห
(3.3) มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิด
ในระดับสูง มีเหตุผล
13 ผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถในการตี ค วาม สื่ อ สาร และ
(4.1) สรางสรรค เกี่ยวกับภาษาภาพ สัญลักษณ และสัญรูป
14 ผูเรีย นที่มีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะหและ
(4.2) ประเมิ น โดยใช ข อ มู ล สารสนเทศ และนํ า เทคโนโลยี
มาใชดําเนินการ
15 ผูเรียนที่แสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง
(1.7) ปรากฏเปนที่ประจักษ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
16 ผูเรียนที่มีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ
(4.3) โดยมีการนําเสนอ เผยแพร
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน

ระดับการปฏิบัติ

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559
A1 A2 A3 A4

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

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

หนา 15
ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

ผลการดําเนินงาน

ระดับการปฏิบัติ

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559
A1 A2 A3 A4

17 ผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถใช เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นรู
(4.4) ออกแบบ สรางสรรคงานทั้งดานวิชาการและอาชีพ โดยมี
การนํ า เสนอ สื่ อ สาร แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละเผยแพร
ผลงาน
…........ คน …........ คน
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
…........ คน …........ คน
18 ผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางและประเมินทางเลือก
(4.5) ในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสังคม
…........ คน
19 ผูเรียนที่มีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย
(5.1) รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย
…........ คน
20 ผูเรียนที่มีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะห
(5.2) สภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่น
ที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนา
…....... คน
21 ผูเรียนที่มีการพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการ
(5.3) จัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม
และการจัดการสรางงานอาชีพเพื่อการมีงานทํา
…....... คน
- มัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
…....... คน
22 ผูเรียนที่มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก
(5.4) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
…....... คน
23 ผูเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นทาง
(5.5) เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
…....... คน
24 ผูเรียนที่มีความสามารถควบคุม จัดการกับความซับซอน
(5.6) ในสถานการณตาง ๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ การปกปอง
คุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย
…....... คน
25 ผูเ รีย นที่ปฏิ บั ติกิจกรรมบริ การเพื่ อประโยชนส าธารณะ
(5.7) ดวยจิตอาสา
…....... คน
26 ผูเรียนที่มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
(5.8) ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
…....... คน

หนา 16
ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ขอ 27 – 28 ใหตอบเฉพาะโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสากล(รายวิชา IS1, IS2 และกิจกรรม IS3)
ผลการดําเนินงาน
ขอ

ประเด็นการติดตาม

27 ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตาม
(1.3) สาระการเรียนรูสากล (รายวิชา IS1, IS2 และกิจกรรม
IS3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู
รายวิชา IS1
-จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
-จํานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 1-4
รายวิชา IS2
-จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
-จํานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 1-4
กิจกรรม IS3
-จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
-จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน “ผ”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู
รายวิชา IS1
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 1-4
รายวิชา IS2
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 1-4
กิจกรรม IS3
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน “ผ”

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559

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

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

ระดับการปฏิบัติ
A1 A2 A3 A4

หนา 17
ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
ขอ

ประเด็นการติดตาม

28 ผูเรียนที่มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากล
(3.2) ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป
(รายวิชา IS1, IS2 และ กิจกรรม IS3)
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559

…........ คน
…........ คน

ระดับการปฏิบัติ
A1 A2 A3 A4

หนา 18
ดานระบบการเรียนรู
คําชี้แจง
ใหโรงเรียนกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และประเมิน
ตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) จํานวน 11 ขอ
ขอ

ประเด็นการติดตาม

29
(10.1)
30
(10.2)
31
(10.3)
32
(10.4)
33
(10.5)
34
(10.6)
35
(10.7)
36
(10.8)

ครูที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน
เขียน) หรือโตตอบ ในชีวิตประจําวันได
ครู ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการ
จัดการเรียนรู
ครูที่มีผลงานนวัตกรรม และเผยแพร

ครู ที่ มี ผ ลงานด า นการจั ด การเรี ย นการสอนไปร ว ม
นําเสนอระดับชาติ
ครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติในรูปแบบการ
ประชุม อบรม สัมมนา หรือผานระบบ Internet
ครู ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ยกย อ ง ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
เปนครูดี ทุกดานตั้งแตระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป
ครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนภายในและภายนอกสถานศึกษา
ครูที่ไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้น
เรี ย นโดยเขตพื้ น ที่ หรื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู อยางนอยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
37 ครูที่นําเสนอผลการสอนตอผูที่เกี่ยวของอยางนอยภาค
(10.9) เรียนละ 1 ครั้ง
ครูที่จัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่ชวยสงเสริมและสราง
38 เสริ มผู เ รีย น ในดา นสติ ป ญญา ร า งกาย อารมณ และ
(10.10) สังคมไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียนเรียนดวยความสุข รัก
การเรียน และเปนคนใฝเรียนใฝรู
39 ครู ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาโดยการเข า ร ว มอบรม ประชุ ม
(10.11) สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ ไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559

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

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4

หนา 19
ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 3 ขอ
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

40

ลักษณะที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สองในระดับ
(7.2) มัธยมศึกษาตอนปลาย
 จัดเปนกิจกรรมกลุมสนใจ/ชุมนุม/ชมรม
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม บางหองเรียน และบางชั้นป
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม ทุกหองเรียน แตบางชั้นป หรือทุกชั้นป แตบางหองเรียน
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม ทุกหองเรียนและทุกชั้นป
41

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม
(9.1) ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาในทองถิ่น
 สอดแทรกสาระทองถิ่นหรือใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 1 – 2 กลุมสาระการ
เรียนรู
 สอดแทรกสาระทองถิ่นหรือใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 3 – 4 กลุมสาระการ
เรียนรู
 สอดแทรกสาระทองถิ่นหรือใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 5 – 6 กลุมสาระการ
เรียนรู
 สอดแทรกสาระทองถิ่นหรือใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 7 – 8 กลุมสาระการ
เรียนรู
42

ลักษณะการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษา สภาวการณโลก
(9.2)  มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 1 – 2 กลุมสาระการเรียนรู
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 3 – 4 กลุมสาระการเรียนรู
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 5 – 6 กลุมสาระการเรียนรู
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 7 – 8 กลุมสาระการเรียนรู

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)

A1 A2 A3 A4

หนา 20
ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 7 ขอ
ขอ
43

(6.1)

44

(6.2)

45

(6.3)

46

(6.4)

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนมี ลักษณะ/รูปแบบ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
 จัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 มีการจัดโครงสรางแผนการเรียนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ชุมชน
 มีรายวิชาที่สงเสริมความสามารถในการอาน การเขียน
 มีรายวิชาที่สงเสริมการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การสรางความรวมมือใ
การทํางานและการสื่อสาร
ลักษณะที่โรงเรียนจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
 สงเสริมใหผูเรียนไดทําโครงงาน
 สงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเองตอผูอื่น
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูไปใชประโยชนตอสังคม
ลักษณะที่โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกับผูเรียน
 มีการสํารวจและสรุปขอมูลความตองการของผูเรียน
 มีการสํารวจและสรุปขอมูลความตองการของชุมชน
 มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
 มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับความตองการอัตรากําลังแรงงาน
ของชุมชน
ลักษณะที่โรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่สงเสริมใหผูเรียน
นํานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคไปใชประกอบอาชีพ
 จัดกิจกรรมในบริการหลัก 5 บริการของงานแนะแนว
 จัดการเรียนรูในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสูตร
 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการการแนะแนวอาชีพในกลุมสาระการเรียนรู
 จัดการแนะแนวโดยรวมกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)

A1 A2 A3 A4

หนา 21
ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
(7.1) เครื่องมือในการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางไร
 จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยเนน 4 ทักษะทางภาษา (การฟง การพูด
การอาน การเขียน)
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอร
47

48

กระบวนการที่โรงเรียนใชสงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใชภาษาสัญลักษณ
(8.1) ภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรูดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการเรียนรู
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ
การเรียนรู
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ
49 กระบวนการที่โรงเรียนใชสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหกับผูเรียนไดใช
(8.2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ
การเรียนรู
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)

A1 A2 A3 A4

หนา 22
ดานระบบการบริหารจัดการ
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 11 ขอ
ขอ
50

(11.1)

51

(11.2)

52

(11.3)

53

(11.5)

54

(11.4)

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน
ผูบริหารที่สามารถใชภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารได
 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษ
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษ
 ผูบริหารฟงและพูดภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา
 ผูบริหารอานและเขียนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา
ผูบริหารที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการได
 มีการวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการบริหารจัดการ
 มีการนิเทศ ติดตาม ใหการสนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ทางการศึกษาในการบริหาร
จัดการที่เปนแบบอยางและสามารถขยายผลได
ผูบริหารเขารวมการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
 เขารวมอบรมในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
 นําสิ่งที่เรียนรูมาเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 นําสิ่งที่เรียนรูมาใชในการบริหารจัดการที่เปนแบบอยางและสามารถขยายผลได
การนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน
 ดานบริหารงานวิชาการ
 ดานบริหารงานทั่วไป
 ดานบริหารงานบุคคล
 ดานบริหารงานงบประมาณ
ลักษณะของการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพรในโรงเรียน
 มีระบบการจัดการความรู
 มีการสรางนวัตกรรมจากองคความรู
 เผยแพรนวัตกรรมภายในประเทศ
 เผยแพรนวัตกรรมในตางประเทศ

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)

A1 A2 A3 A4

หนา 23
ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ)

ขอ
55

(12.1)

56

(12.2)

57

(12.3)

58

(13.2)

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน
ลักษณะการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
 มีการจัดโครงสรางการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
 มีการแบงใหครูดูแลนักเรียนในอัตราสวน ครู:นักเรียน ไมเกิน 1:25
 มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
 มีการเสริมสรางทักษะความเขมแข็งและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
แนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล
 ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
5 องคประกอบ
 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามผลการคัดกรอง
 มี กิจ กรรมส ง เสริ ม พั ฒ นา ป องกั น แกไ ข ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นแต ล ะคน
อยางทั่วถึง
 มีรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในทุกองคประกอบอยางเปนระบบ
การสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อยางตอเนื่อง
 มีขอมูลผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลเปนรายภาคเรียนหรือรายป
 มีการสงตอขอมูลแกครูผูสอนและครูที่ปรึกษาในระดับชั้นถัดไป
 มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนที่หลากหลายตามพหุปญญา
 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยไปรวมงานในโรงเรียน
รวมพัฒนา
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณโดยใหโรงเรียนรวมพัฒนา
มารวมงาน
 มีการไปใชทรัพยากรของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา
 มีการใหโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนามาใชทรัพยากรภายในโรงเรียน

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเมินตนเอง)

A1 A2 A3 A4

หนา 24
ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ)

ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนและครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น
(13.3)  นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายในประเทศ
 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายในประเทศ
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ
60 หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ที่โรงเรียนเปนภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
(13.1) จัดการศึกษา (มีบันทึกขอตกลงรวมกัน) ในระดับมัธยมศึกษา
 ระดับทองถิ่น (ในจังหวัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่เดียวกัน)
 ระดับภูมิภาค (ในภาคเดียวกัน)
 ระดับประเทศ (ในประเทศไทยที่ไมอยูในจังหวัด เขตพื้นที่ หรือภาค เดียวกัน)
 ระหวางประเทศ
59

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเมินตนเอง)

A1 A2 A3 A4

ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 1 ขอ
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

61 การดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(พต)  ไมไดดําเนินงาน หรือดําเนินงานไดนอยกวา 4 ขอ
 ดําเนินงานได 4 – 5 ขอ
 ดําเนินงานได 6 – 7 ขอ
 ดําเนินงานไดครบทุกขอ

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเมินตนเอง)

A1 A2 A3 A4

หนา 25
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
คําชี้แจง ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติ ดตาม ในแต ล ะข อเลื อกไดมากกวา 1 รายการ และประเมิน ระดับการปฏิบัติ A1-A4
มีจํานวน 11 ขอ
ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ขอ
ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน
ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4
62 ลักษณะของหองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน
(14.1)  มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรูและสะดวก ตอการใชงาน
 มีหนังสือ/สื่อ และกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการและความ
สนใจของผูใชบริการ
 มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่ทันสมัยรวดเร็ว โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยระบบออนไลน
 มีการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มุงมั่นงานบริการ มีระบบการ
ทํางานและอุปกรณที่นํามาใชที่เหมาะสม
63 การใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน
(14.2)  มีแผนการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการเพื่อเปนแหลงการเรียนรูได
 มีการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการ จัดกิจกรรมอยางมีชีวิตเปนประจําทุกวัน
(3 ดี – บรรยากาศดี บรรณารักษดี หนังสือดี)
 มีการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการ
64 หองปฏิบัติการของโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(14.1) พ.ศ.2552
 มีจํานวนหองปฏิบัติการ ครบตามเกณฑการจัดหองพิเศษ*
 มีครุภัณฑและอุปกรณประจําหองตามเกณฑขั้นต่ําของหองปฏิบัติการ*
 มีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑขั้นต่ําของหองปฏิบัติการ*
 มีการจัดการที่มีคุณภาพสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
65 การใชหองปฏิบัติการของโรงเรียน
(14.2)  มีแผนการใชหองปฏิบัติการเพื่อเปนแหลงการเรียนรูได
 มีการใชหองปฏิบัติการเปนประจําทุกวัน
 มีการใชหองปฏิบัติการอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ

หนา 26
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ)

ขอ

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน

66

หองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT (Distance Learning Information
Technology)
 มี ค รุ ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ เ ทคโนโลยี ช ว ยสอนตามเกณฑ ข องห อ งเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT
 มีระบบบันทึกและถายทอดสัญญาณ ภาพและเสียง ที่เชื่อมโยงเขาไปในรูปแบบ
นําเสนอผานระบบเครือขายเน็ตเวิรคอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
 มีการใชระบบฮารดแวรเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
 มีผลงานการพัฒนาซอฟตแวรของครู/นักเรียน ที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู
การใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT ของโรงเรียน
 มีแผนการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT เปนประจําทุกวัน
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT อยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT
แหลงเรียนรูอื่นๆภายในโรงเรียน
 มีสารสนเทศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรู
 มีสื่อ/อุปกรณในแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการคนควา และสงเสริมการเรียนรู
 มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความ
สนใจของผูใชบริการ
 มีการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูและนักเรียน

(14.1)

67

(14.2)

68

(14.1)

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4

หนา 27
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ)

ขอ

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน

69

การใชแหลงเรียนรูอื่นๆภายในโรงเรียน
 มีแผนการใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในโรงเรียน
 มีการใชแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปนประจําทุกวัน
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน
การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุก
ภาคสวนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 มีการศึกษาและจัดการความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน
 มีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน เปนรายกลุมสาระการเรียนรู
 มี ก ารจั ด ทํ า เป น ฐานข อ มู ล แหล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชน ที่ ค รอบคลุ ม สถาบั น และ
องคกรตางๆ
 มีแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ
การใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรู ธรรมชาติ ภูมิศาสตร
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง
 มีการประสานชุมชนเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ
 มีกิจกรรม/โครงการที่ใหนักเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
 มีบันทึกขอมูลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ
 มีสรุปผลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูประจําป
เครือขายสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาดานแหลงเรียนรูจาก
หนวยงานอื่นๆ
 สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ
 สถาบันอุดมศึกษา ตางประเทศ
 องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศ
 องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน ตางประเทศ

(14.2)
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(15.1)
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(15.2)
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(15.3)

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4

หนา 28
ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
คําชี้แจง ใหเขียนบรรยายวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนที่ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอย 1 วิธี
ประมาณ 1 หนากระดาษ A4
ดานบริหารงานวิชาการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ดานบริหารงานทั่วไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ดานบริหารงานบุคคล
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ดานบริหารงานงบประมาณ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

หนา 29
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
คํ า ชี้ แ จง ให ร ะบุ ป ญ หา อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะในการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นตามประกาศสพฐ.
ที่ 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 - 2561)
ประเด็นยุทธศาสตร
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะตอ สพม.
ขอเสนอแนะตอ สพฐ.
ดานคุณภาพผูเรียน
ดานระบบการเรียนรู

ดานระบบการบริหาร
จัดการ
ด า นคุ ณ ภาพแหล ง
เรียนรู

ลงชื่อ..............................................................ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล
(.............................................................)
ลงชื่อ..............................................................ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน
(.............................................................)
ลงชื่อ..............................................................ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพื้นที่
(.............................................................)
หมายเหตุ

- ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล
หมายถึง ผูที่โรงเรียนมอบหมายใหตอบแบบติดตาม
- ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ
- ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพื้นที่ หมายถึง ศึกษานิเทศก หรือ รอง ผอ.สพม.

ภาคผนวก

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 621 / 2554
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561)
.........................................................
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ. 2552 - 2561) การนําประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน และการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นั้น
เพื่อใหการจัดการศึกษามัธยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐ าน ขอประกาศทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการมั ธ ยมศึ ก ษา
ยุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน การมัธยมศึกษาสรางคุณภาพคนไทยยุคใหมใหเปนคนดีของสังคมโลก
เปาประสงค ผูเรียนเปนคนไทยยุคใหม มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีความเปนพลโลก
ประเด็นยุทธศาสตร พลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษา และระบบการเรียนรูใหม สูคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล
เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน
1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ไมต่ํา
กวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ผูเรียนทุกคนผ านเกณฑการประเมิน ความรู ความสามารถตามสาระการ
เรียนรูสากล
1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้นไม
ต่ํากวารอยละ 3 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองรัก
การอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
1.7 ผู เ รี ย นแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปน ที่
ประจักษ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป

2. ผูเรี ยนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และ
ภาษาต า งประเทศอื่ นๆ รวมถึ งการสื่ อสารภาษาสัญ ลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี
ประสิทธิผล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
2.1 ผู เ รี ย นไมต่ํา กวารอ ยละ 75 มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นสาระการเรีย นรู
ภาษาไทยอยูในระดับดี
2.2 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
2.3 ผู เ รี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 60 ผ า นการทดสอบความรู แ ละทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
2.4 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศที่สองเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ
3 ตอป
2.5 ผู เ รี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 60 ผ า นการทดสอบความรู แ ละทั ก ษะ
ภาษาตางประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ไดรับการรับรอง
2.6 ผูเรี ยนทุกคนผ านเกณฑการประเมิน ความสามารถในการสื่อสาร ภาษา
สัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาน สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห
ริเริ่ม สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่แสดงถึงการ
คิด ตัดสินใจ แกปญหา
3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู , โลกศึกษา , ความเรียงขั้นสูง , กิจกรรมสรางสรรค ) ในระดับดีขึ้น
ไป
3.3 ผู เรี ยนไม ต่ํากวารอยละ 75มี ความสามารถในการวิ เคราะหสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล
4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช
เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพ
ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ
สัญรูป) เพื่อการตีความ สื่อสาร และสรางสรรค
4.2 ผู เรี ยนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน โดยใช
ขอมูลสารสนเทศและนําเทคโนโลยีมาใชดําเนินการ
4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ นําเสนอ เผยแพรใน
เวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน

4.4 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ทั้งดาน
วิชาการและอาชีพ โดยมีการนําเสนอ สื่อสารเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
4.5 ผูเ รี ยนไม ต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการ
วางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม
5. ผูเรียน ใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ
และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
5.1 ผูเ รียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย รับผิดชอบตอ
สังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
5.2 ผู เ รี ย นไม ต่ํ ากว า ร อ ยละ 80 มี ค วามตระหนั ก รอบรู สามารถวิ เ คราะห
สภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนา
5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการจัดการตนเองการ
บริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ
5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
5.5 ผู เ รี ย นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 80 มี ค วามสามารถวิ เ คราะห ป ระเด็ น ทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
5.6 ผู เ รีย นไม ต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับ ความซับ ซอนใน
สถานการณ ต า งๆ เพื่ อ ประโยชน ส าธารณะ การปกป อ งคุ ม ครองสั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และอุ ด มการณ
ประชาธิปไตย
5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชนสาธารณะ
ดวยจิตอาสา
5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ดานระบบการเรียนรู
6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class
Standard Curriculum and Instruction)
7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการ
เรียนรู
8. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู อยางทั่วถึง มีคุณภาพ
9. โรงเรี ย นจั ด กระบวนการเรี ย นรู อิ ง ถิ่ น ฐาน ให เ ชื่ อ มประสานกั บ การศึ ก ษา
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

วิชาชีพครูยุคใหม

10. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ

มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทาง

ดานระบบการบริหารจัดการ
11. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหได
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ
13. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา
15. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปน
เครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.
2553 – 2561) เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
และการกําหนดเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

เปาหมายการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ดานคุณภาพผูเรียน
1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
รอยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอาน ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ
(ผลทดสอบ PISA)
1.3 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล
1.4 ผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
1.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการอานและเรียนรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
1.7 ผูเรียนแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเปนที่ประจักษ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป
2. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการ
สื่อสาร ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
2.1 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยอยูระดับดี
2.2 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
2.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรู และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ ที่ไดรับ
การรับรอง
2.4 ผูเรียน มีความสามารถดานภาตางประเทศที่สองเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
2.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศที่สองจากสถาบันฯ
ที่ไดรับการรับรอง
2.6 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล
(Digital Literacy)
3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่ม สรางสรรค
แกปญหา และกลาตัดสินใจ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
3.1 ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แกปญหา
3.2 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
(ทฤษฎีความรู , โลกศึกษา , ความเรียงชั้นสูง , กิจกรรมสรางสรรค) ในระดับดีขึ้นไป
3.3 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค สามารถใชความคิดในระดับสูง มีเหตุผล

4. ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
4.1 ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถดานทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ สัญรูป) เพื่อการตีความ
สื่อสาร สรางสรรค
4.2 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห และประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศและนํา
เทคโนโลยีมาใชดําเนินการ
4.3 ผูเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรคและออกแบบ นําเสนอ เผยแพร ในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป จากฐานเดิมของโรงเรียน
4.4 ผูเ รียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน ทั้งดานวิชาการและอาชีพโดยมี
การนําเสนอ สื่อสาร เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอย
ละ 5 ตอป
4.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรางและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจ ประกอบ
อาชีพตามศักยภาพและความตองการของตนเองและสังคม
5. ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความ
เปนพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิตและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก
เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
ตัวบงชี้ 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 อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนา
5.3 ผูเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะ
ทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ
5.4 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถชี ีวิต
5.5 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
5.6 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 สามารถควบคุม จัดการ กับความซับซอนในสถานการณตางๆ เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย
5.7 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชนสาธารณะดวยจิตอาสา
5.8 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

ดานระบบการเรียนรู
6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class Standard
Curriculum and Instruction)
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
6.1 โรงเรียนทุกโรงจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
6.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูสากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
6.3 โรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 65 พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะทาง
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความตองการของผูเรียน
6.4 โรงเรียนทุกโรงจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ทั้ง
เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative
Economy)
7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู
ตังบงชี้ และคาเปาหมาย
7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู
7.2 โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู อยางทั่วถึงมีคุณภาพ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
8.1 ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
8.2 ผูเรียนทุกคนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูทุกกลุมสาระอยาง
ตอเนื่อง
9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐาน ใหเชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
9.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบดานผานประสบการณในถิ่นที่อยูของผูเรียน
9.2 โรงเรียนทุกโรงจัดใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและสภาวการณโลก
10. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยคุ ใหม
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
10.1 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100
10.2 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไมต่ํากวา
รอยละ 80

10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวารอยละ 75
10.4 ครูมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป
10.5 ครูเขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 65
10.6 ครูไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณเปนครูดีเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป
10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับ
เครือขาย
10.8 ครูทุกคนไดรับการสังเกตการณสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10.9 ครูทุกคนนําเสนอการสอนตอผูเกี่ยวของ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน
10.11 ครูทุกคนไดรับการพัฒนาไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง

ดานระบบการบริหารจัดการ
11. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
11.1 ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
11.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
11.3 ผูบริหารมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
100
11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ
11.5 โรงเรียนทุกโรงนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกดานของโรงเรียน
11.6 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอกระดับดีขึ้นไป
11.7 โรงเรียนทุกโรงผานการประเมินการจัดการศึกษาไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
11.8 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ผานการประเมินรับรองจากองคกรมาตรฐานสากล
ไมต่ํากวารอยละ 25
12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาคนเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
12.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ไดมาตรฐาน
12.2 โรงเรียนทุกโรงมีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
12.3 โรงเรียนสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง

13. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
และระหวางประเทศ
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
13.1 โรงเรียนทุกโรงมีภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
13.2 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนรูและเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากร ระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา
13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึงและคุมคา
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
14.1 โรงเรียนทุกโรงมีหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการ และ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อตอการเรียนรู
14.2 โรงเรียนทุกโรงใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษาคนควา ทดลอง ปฏิบัติของผูเรียนอยาง มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
15. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถานบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวม
สงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุกภาคสวน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.2 โรงเรียนทุกโรงใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ ภูมิศาสตร
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
15.3 โรงเรียนทุกโรงมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
************************************************

จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2559
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดจุดเนนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ
พ.ศ.2559 โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 จุดเนนดานผูเรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล
1.1.1 นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญาที่
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) กลุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา อานออก เขียนได
ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่6 ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสู
อาชีพ ดวยการแนะแนวทั้งโดยครูและผูประกอบอาชีพตางๆ (ผูปกครอง ศิษยเกา สถานประกอบการ) และ
ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูเหมาะสมตาม
ชวงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางานและ
สามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน
รายบุคคล ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล ดวยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กดอยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรและอัตลักษณแหงตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องคกร
วิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุมที่ตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับการคุมครองและ
ชวยเหลือเยียวยา ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ไดรับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

สวนที่ 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบตางๆ และ
การวัดประเมินผลใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอยางเหมาะสม
2.1.3 ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่นๆ ตามความพรอมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิด
ชุมชนแหงการเรียนรู
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน
2.4 องคกร คณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม
สวนที่ 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน และเปนผูประสานงานหลัก ใหโรงเรียนทําแผนพัฒนาเปนรายโรง
รวมกับผูปกครองชุมชน และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3.1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับ ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อยางจริงจัง และตอเนื่อง
3.1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอยางจริงจัง และตอเนื่อง
3.2 หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ สงเสริม
การมีสวนรวม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับทั้งสวนกลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

