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“คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559” ฉบับนี้ 

มีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทิศทาง 

การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 5 เรื่องไดแก การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” (Moderate Class More 

Knowledge) การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Transition from School to Work) การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT : Distance Learning Information Technology) 

การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และการบริหารหลักสูตร (Curriculum Administration) 

รวมท้ังจุดเนนในการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปงบประมาณ 2559 

เพ่ือใหนโยบายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

จึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีความสามารถทางการคิด 

การวิเคราะห การแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีคุณธรรมนําความรู  รักความเปนไทย 

และตามแนวทางประเทศไทย 4.0  

สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับโรงเรียน ศึกษานิเทศก คณะกรรมการ รวมท้ังผูเก่ียวของ

ไดใชประโยชนในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร “คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2559” ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอโรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝายสามารถดําเนินการ

สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค ขอขอบคุณคณะทํางานและผูท่ีมีสวนรวม

ในการจัดทําไว ณ โอกาสนี้ 
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สวนท่ี 1 
บทนํา    

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยในศตวรรษท่ี 21 ใหมีคุณภาพมีศักยภาพสามารถคิดวิเคราะห 
สังเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค เรียนรูไดดวยตนเอง เชื่อมโยงความรูทักษะและคานิยมท่ีดีงาม 
มีคุณธรรมจริยธรรมรูจักพ่ึงตนเองเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม พัฒนาใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับโลก (Global Awareness) ความรูเก่ียวกับการเงิน 
เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial 
Literacy) ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 
และความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูทักษะ
สําคัญในศตวรรษท่ี 21 (3Rs) ไดแก การอาน (Reading) การเขียน (Writing) และการคิดคํานวณ 
(Arithmetic) รวมท้ังตองพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะเก่ียวกับการเรียนรูและนวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวย ทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความรวมมือ 
(Collaboration)และการริเริ่มสรางสรรค (Creativity) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังตองสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (Framework for 21st 
Century Learning http://www.p21.org/about-us/p21-framwork )  

การเปดการคาเสรี (Free Trade)ในประชาคมอาเซียน (AEC) ทําใหความตองการดานการศึกษาเพ่ิม
มากข้ึน ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความไดเปรียบในทางภูมิศาสตร คือ มีท่ีตั้งอยูในศูนยกลางของภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหการติดตอสื่อสาร การเดินทาง การคาขาย รวมท้ังการศึกษามีเพ่ิมมากข้ึนตาม
กระแสการพัฒนาดังกลาว เห็นไดจาก ปจจุบันมีนักเรียนตางประเทศเดินทางมาเรียนในประเทศไทย 
เปนจํานวนมากท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาในขณะเดียวกันนักเรียนไทยท่ีเดินทาง 
ไปเรียนในตางประเทศก็มีจํานวนมาก มีการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติเพ่ิมมากข้ึนเปนแรงจูงใจใหนักเรียนไทยท่ีเดินทางไปศึกษาในตางประเทศมีจํานวนลดลง อีกท้ัง 
ยังเปนแรงดึงดูดนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศอ่ืนๆ ใหเขามาศึกษาในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน สงผลใหประเทศไทยกาวสูการเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Education Hub) พรอมกันนี้ ประเทศไทยยังมีความมุงม่ันตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
โดยยกระดับโรงเรียนชั้นนําท่ีมีความพรอมสูโรงเรียนมาตรฐานสากล และดําเนินการจัดโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนา
ผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร และการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝรู มีความสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา มี
ความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม นําความรูรักความเปนไทย และมีความสามารถกาวไกลในระดับสากล 

กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ไดกําหนด          
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษารวม 



หนา 2 
 

ท้ังมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหมและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
ในป พ.ศ.2559 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะหมีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมท้ัง
ปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดม่ัน 
ในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย รวมท้ังไดประกาศนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” (Moderate Class More Knowledge) เป ็นกรอบวิส ัยท ัศน ด านการศ ึกษา 
เพ่ือเตร ียมน ักเร ียนให พร อมเข าสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแตละระดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิดข้ันสูง มีทักษะชีวิตในการแกปญหา 
มีการใชเทคโนโลยี มีการจัดการความรู สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถใชภาษาตางประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารอยางสรางสรรค  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการสงเสริมและผลักดัน
ใหระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนระบบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคูกันไป โดยใหโรงเรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ภายใตการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการ
เรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากลอันจะสงผลใหนักเรียนมีศักยภาพ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ 
และสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดประกาศทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) เพ่ือเปนแนวทางใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปโดยการกําหนดเปาหมาย   เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จอยางเปนรูปธรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดาน
ระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรูพรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมาย 
ในแตละดานไวอยางชัดเจนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจังและยั่งยืน (ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม 
(พ.ศ. 2553–2561) ลงวันท่ี 29 เมษายน 2554) โดยมุงม่ันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับ
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีแหลงเรียนรูสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต และกําหนดจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบงเปน 3 สวนคือ สวนท่ี 1 จุดเนนดานผูเรียน สวนท่ี 2 จุดเนนดานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และสวนท่ี 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ เพ่ือใหนโยบายดังกลาว มีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ไดดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) และมีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 ตามประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553–2561)  
4 ดานและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559  



หนา 3 
 

ใน 3 ดาน เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียนดานระบบการเรียนรู ดาน
ระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู และจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ดาน ไดแก จุดเนนดานผูเรียน จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเนน
ดานการบริหารจัดการ สําหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 
2559 ในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหาร
จัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู  

2. เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานตามจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2559 ใน 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และดานการบริหารจัดการ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การติดตามและประเมินผล หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็จ 
ในการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553-2561) กรอบนโยบาย 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของทุกโรงเรียนท่ีสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต   

3. ความกาวหนาผลการดําเนินงาน หมายถึง ผลตางของคารอยละของจํานวนโรงเรียน 
ท่ีดําเนินการไดบรรลุตามคาเปาหมายของตัวบงชี้ 

4. ระดับคุณภาพ หมายถึง ผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามคาเปาหมาย ตัวบงชี้ซ่ึงประกอบ 
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 ระดับความกาวหนาของการปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนประเมินตนเอง 
(Tracking System) ประกอบดวย 4 ระดับ ดังนี้ 

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

A2 (Attempt) คือ ความพยายาม ไดแก ความพรอมของขอมูลสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ     
การวางแผน การดําเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเปนระยะ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

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

A4 (Accredited System) คือ ความตอเนื่องยั่งยืน ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธจัดเวที
วิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายผล สรางเครือขาย บุคลากรเกิดจิตวิญญาณในการสืบทอดอยางยั่งยืน 

 

6. วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) หมายถึง วิธีปฏิบัติในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ 
ซ่ึงเปนผลมาจากการนําความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุปความรูและประสบการณนั้นเปนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
ของตนเอง 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลการจัดศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ท่ีสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ไดขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชเปนแนวทางกําหนดนโยบาย
และการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูเปาหมายท่ีกําหนด 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา ไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษามีขอมูล
สารสนเทศเพ่ือมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
และโรงเรียนมัธยมศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลความกาวหนาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
ยุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559  ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู 
ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู ระหวางปการศึกษา 2558 และ 2559 
 



สวนท่ี 2 
วิธีดําเนินการ 

 
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 จัดทําข้ึน โดยมี

วัตถุประสงค คือ  
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา

ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ในประเด็น
ยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดาน
คุณภาพแหลงเรียนรู และติดตามการดําเนินงานตามจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2559 ใน 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานการ
บริหารจัดการ 

2. เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานและความกาวหนาการจัดการมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553–2561) ปการศึกษา 2559 ในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก 
ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู และ
ศึกษาผลการดําเนินงานตามจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 
2559 ใน 3 ดานประกอบดวยดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานบริหารจัดการ 

3. เพ่ือศึกษาผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับสภาพการพัฒนาคุณภาพ 
การมัธยมศึกษายุคใหม  (พ.ศ.  2553–2561) ปการศึกษา 2559  ในประเด็นยุทธศาสตร  4 ดาน 
ไดแกดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการและดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
และตามจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2559 ใน 3 ดาน
ประกอบดวยดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานบริหารจัดการ รายละเอียดของ
วิธีดําเนินการ มีดังนี้ 

 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการดําเนินการ 

1.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 42 เขต ท่ัวประเทศ รวมจํานวน  2,361 โรงเรียน 

1.2 ผูบริหาร (ผูท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน) โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปการศึกษา 2559 

1.3 ครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2559 

1.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 
2559 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 มีกําหนดการ

ดําเนินการ ระหวางเดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559  
 

เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 
3.1 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2559 ไดแก แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
จํานวน 1 ฉบับ 

3.2 ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสํารวจสภาพการปฏิบัติงานและประเมินระดับการปฏิบัติของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553-2561) ท้ัง 4 ดาน 
คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบการเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู 
รวมท้ังเพ่ิมเติมประเด็นสําคัญ คือนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
เปนแบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ไดแก จํานวนผูบริหาร ครูผูสอนและจํานวนนักเรียน 

ในปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 โดยใชขอมูล ณ วันท่ีโรงเรียนรายงาน 
ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
เปนแบบบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียน ท้ัง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานระบบ

การเรียนรู ดานระบบการบริหารจัดการ และดานคุณภาพแหลงเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ดานคุณภาพผูเรียน 

1.1) ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนระบุขอมูลตัวเลขจํานวนคน ตามแบบบันทึกท่ีกําหนดให 
รายการใดท่ีเปนสีทึบ ไมตองระบุขอมูลตัวเลข 

1.2) ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนประเมินตนเองตามระดับการปฏิบัติ  โดยทําเครื่องหมาย 
ลงในชองระดับการปฏิบัติ A1-A4 ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน 

2) ดานระบบการเรียนรู 
2.1) ผลการดําเนินงาน จําแนกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1.1) ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนระบุขอมูลตัวเลขจํานวนคน ตามแบบบันทึกท่ีกําหนด 
ให รายการใดท่ีเปนสีทึบ ไมตองระบุขอมูลตัวเลข 

2.1.2) ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน หนาขอความ  
ท่ีกําหนดใหไดเพียง 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให 

2.1.3) ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความ  
ท่ีกําหนดใหไดมากกวา 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให 

2.2) ระดับการปฏิบัติท่ีใหโรงเรียนประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการ
ปฏิบัติ A1-A4 ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน 
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3) ดานระบบการบริหารจัดการ 
3.1) ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความ  

ท่ีกําหนดให ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให  
3.2) ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความ ท่ี

กําหนดใหไดเพียง 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให 
3.3) ระดับการปฏิบัติท่ีใหโรงเรียนประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการ

ปฏิบัติ A1-A4 ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน 
4) ดานคุณภาพแหลงเรียนรู 

4.1) ผลการดําเนินงานท่ีใหโรงเรียนใหขอมูลโดยทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความ  
ท่ีกําหนดให ไดมากกวา 1 รายการ จากรายการท่ีกําหนดให  

4.2) ระดับการปฏิบัติท่ีใหโรงเรียนประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการ
ปฏิบัติ A1-A4 ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน 

ตอนท่ี 3 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
เปนแบบบันทึกขอมูลโดยใหโรงเรียนเขียนบรรยายวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนท่ีใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยางนอย 1 วิธี 
ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เปนแบบบันทึกขอมูลโดยใหโรงเรียนระบุปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 

ของโรงเรียนในปการศึกษา 2559 
 

การใชเครื่องมือ 
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก และคณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษา เปนผูใชเครื่องมือฉบับนี้ 

ดังนี้ 
1. โรงเรียนใชเครื่องมือฉบับนี้ เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานของตนเอง และประเมินระดับการ

ปฏิบัติของโรงเรียนในแตละรายการประเมินดวยระบบการประเมิน A1-A4 (Tracking System) 
2. ศึกษานิเทศก คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษา ใชเครื่องมือฉบับนี้เพ่ือการนิเทศติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียน เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถดําเนินการ
บรรลุเปาหมายตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม 

 
ข้ันตอนการใชเครื่องมือ 

1. ผูใชเครื่องมือศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับขอมูล/รายละเอียดของเครื่องมือทุกรายการ 
2. คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษาท้ังระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนท่ีพิจารณา 

และลงความเห็นจากหลักฐานรองรอยตางๆ เชิงประจักษ แลวใหขอมูลผลการดําเนินงาน และระดับการปฏิบัติ
ของโรงเรียน (A1-A4) ลงในเครื่องมือ ท้ังนี้ ตองเปนมติเห็นชอบของคณะกรรมการทุกคน 

3. โรงเรียนรายงานผลดวยระบบออนไลน โดยเขาเว็บไซตของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
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แหลงท่ีมาของขอมูล 
ในการบันทึกขอมูลตางๆ ลงในแบบติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 

2559 ไดมาจาก  

• ขอมูลเชิงประจักษ 

• สารสนเทศของโรงเรียน 

• รายงานประจําปของโรงเรียน (SAR) 

• รายงานผลการดําเนินงานตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Triple A) 

• รองรอยหลักฐานการดําเนินงานของโรงเรียน ท่ีไดจัดเตรียมไว  

• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะประสานงานกับทางสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยตรง  เพ่ือลดภาระงานในการรายงานขอมูล 
ในสวนของโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 



สวนท่ี 3 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

 
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มีข้ันตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือ 
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 โดยคณะทํางาน 
จํานวน 38 คน ระหวางวันท่ี 6-10 กุมภาพันธ 2559  

2. สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการประชุมสรางความรู ความเขาใจในการใชคูมือ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ผูเขารวมประชุมประกอบ 

ดวย ตัวแทนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขตๆ ละ 3 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 126 คน 

โดยดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 

3. คณะทํางานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โดยมีคณะทํางาน 
จํานวน 38 คน ปฏิบัติงานระหวางกรกฎาคม ถึงกันยายน 2560  

  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. จัดประชุมเพ่ือทําความเขาใจกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมิน
ตนเอง และใหขอมูลตามเครื่องมือท่ีกําหนด ในเดือนกรกฎาคม 2560  

2. ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท้ัง 42 เขต ใหการนิเทศ ติดตาม                       
การจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียน 
ประจําปการศึกษา 2559 ระหวาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2560  

3. ทําการตรวจสอบขอมูลของโรงเรียนในการรายงานทางระบบเครือขายสารสนเทศ ภายใน 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 
 
โรงเรียน 

1. จัดเตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐาน รองรอย และดําเนินการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบขอมูลจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

2. รายงานขอมูลตามแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียน 
ประจําปการศึกษา 2559 ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และรายงานผานระบบเครือขายสารสนเทศ 
(Online) ของสํานักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลายภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 
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ปฏิทินการดําเนินการ 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

6 – 10 กุมภาพันธ 2560  ประชุมปฏิบั ติ การจัด ทํ า เครื่ อ ง มือติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปการศึกษา 
2559 

สมป.สพฐ. 

กรกฎาคม 2560 ประชุมสรางความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
ปการศึกษา 2559  

สมป.สพฐ. 

กรกฎาคม 2560 จัดประชุมทําความเขาใจกับโรงเรียนมัธยมศึกษา            
ในสังกัด 

เ ขต พ้ืน ท่ี ก า ร ศึกษา
มัธยมศึกษา 

กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพตามคูมือ 

เ ขต พ้ืน ท่ี ก า ร ศึกษา
มัธยมศึกษา 

ดําเนินการพัฒนา ประเมินตนเองและใหขอมูลตาม
คูมือ 

โรงเรียน 

ภายใน 15 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบขอมูลการรายงานของโรงเรียน 
รายงานขอมูลโดยระบบเครือขายสารสนเทศ 

โ ร ง เ รี ยน / เ ขต พ้ืน ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

กันยายน 2560 ประชุมปฏิบัติการจัดกระทําขอมูลผลการติดตามและ
ประเมินผล 

สมป.สพฐ. 

กันยายน 2560 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลการติดตามและ
ประเมินผล 

สมป.สพฐ. 

กันยายน 2560 ประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผล 

สมป.สพฐ. 

 



สวนท่ี 4 
แบบติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2559 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจง  ใหโรงเรียนกรอกขอมูลในชองวางใหครบถวนสมบูรณ 

1. ชือ่โรงเรียน........................................................................................................................... 
อําเภอ................................................................จงัหวัด....................................................... 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต .................................................................... 
e-mail……………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท....................................... 

 
2. จํานวนผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ีรายงาน) 
 

ขอมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 
จํานวนผูบริหาร (ผอ.ร.ร. และ รอง ผอ.ร.ร.)   
จํานวนครูผูสอน (ผูปฏิบัติการสอนทุกคน)   
จํานวนนกัเรียน จําแนกเปนระดับชั้น   

• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   

รวม   
 

3. การประเมินหรือรางวัล ท่ีโรงเรียนผานเกณฑหรือไดรับรางวัลระดับประเทศ 
   (ถาโรงเรียนไมเคยไดรับรางวัลหรือไมเคยไดรับการประเมินในรายการใดใหทําเครื่องหมาย  

ลงในชองไมเคย หากเคยไดรับรางวัลหรือไดรับการประเมินและผานเกณฑในระดับประเทศใหกรอก ป พ.ศ.  
ท่ีเคยไดรับรางวัลหรือไดรับรองผลการประเมิน) 

รายการ ไมเคยไดรับ เคยไดรับเม่ือ พ.ศ. 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   
สถานศึกษาพอเพียง   
โรงเรียนสีขาว   
โรงเรียนพอเพียง   
โรงเรียนประชาธิปไตย   
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   
เกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. (OBECQA)   



หนา 13 
 

ตอนท่ี 2  ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ดานคุณภาพผูเรียน 
คําช้ีแจง       ใหโรงเรียนกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และประเมิน 
  ตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1-A4  (Tracking System) จํานวน 26 ขอ 
        

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

 ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 A1 A2 A3 A4 

1 
(1.5) 

ผูเรียนท่ีมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง            
รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

 
 

 
…........ คน 

    

2 
(1.6) 

ผูเรียนท่ีมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู  
 

…........ คน     

3 
(1.4) 

ผูเรียนท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT)  

…........ คน …........ คน     

4 
(2.1) 

ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ภาคเรียนท่ี 2 ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป  

  
…........ คน 

    

5 
(2.2) 

ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  
ภาคเรียนท่ี 2 ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป  

 
…........ คน 

 
…........ คน 

    

6 
(2.3) 

ผูเรียนท่ีผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 
จากสถาบันภาษาท่ีไดรับการรับรอง 
 ไมไดเขารับการทดสอบ 
 ไดเขารับการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการทดสอบ 
- จํานวนนักเรียนท่ีผานการทดสอบ 

  
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

7 
(2.4) 

ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนในรายวิชาภาษาตางประเทศ 
ท่ีสอง ภาคเรียนท่ี 2 ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 
 ไมมีการจัดการเรียนรู      
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- จํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
- จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป  

 

 
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

 
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 
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ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

 ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 A1 A2 A3 A4 

8 
(2.5) 

ผูเรียนท่ีผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสอง 
จากสถาบันภาษาท่ีไดรับการรับรอง 
 ไมไดเขารับการทดสอบ 
 ไดเขารับการทดสอบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการทดสอบ 
     - จํานวนนักเรียนท่ีผานการทดสอบ 

  
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

9 
(พต) 

 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี 
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ    

  
 
…........ คน 

    

10 
(2.6) 
 

ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
 ไมไดเขารับการประเมิน 
 ไดเขารับการประเมิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการประเมิน 
     - จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน 

  
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

11 
(3.1) 

ผูเรียนท่ีมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ท่ีแสดงถึงการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 
…........ คน 
…........ คน 

    

12 
(3.3) 

ผู เรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิด
ในระดับสูง มีเหตุผล 

  
 
…........ คน 

    

13 
(4.1) 

ผู เรียนท่ีมีความสามารถในการตีความ สื่อสาร และ
สรางสรรค เก่ียวกับภาษาภาพ สัญลักษณ และสัญรูป  

  
…........ คน 

    

14 
(4.2) 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะหและ
ประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศ และนําเทคโนโลยี 
มาใชดําเนินการ 

  
 
…........ คน 

    

15 
(1.7) 

ผูเรียนท่ีแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง                
ปรากฏเปนท่ีประจักษ   
   -  ระดับชาติ 
   -  ระดับนานาชาต ิ

 
 
…........ คน 
…........ คน 

 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

16 
(4.3) 

 

ผูเรียนท่ีมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ 
โดยมีการนําเสนอ เผยแพร  

- ระดับชาติ 
- ระดับนานาชาต ิ

 
 
…........ คน 
…........ คน 

 
 
…........ คน 
…........ คน 
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ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

 ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 A1 A2 A3 A4 

17 
(4.4) 

 

ผู เรียนท่ีมีความสามารถใช เทคโนโลยีในการเรียนรู
ออกแบบ สรางสรรคงานท้ังดานวิชาการและอาชีพ โดยมี
การนําเสนอ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ผลงาน 

- ระดับชาติ 
    - ระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

 
 
 
 
…........ คน 
…........ คน 

    

18 
(4.5) 

 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางและประเมินทางเลือก
ในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสังคม 

  
 
…........ คน 

    

19 
(5.1) 

 

ผูเรียนท่ีมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย 
รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

  
 
…........ คน 

    

20 
(5.2) 

 
 

ผูเรียนท่ีมีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะห
สภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ิน              
ท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา  

  
 
 
 
…....... คน 

    

21 
(5.3) 

 

ผูเรียนท่ีมีการพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดานการ
จัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม 
และการจัดการสรางงานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 
 
…....... คน 
…....... คน 

    

22 
(5.4) 

 

ผูเรียนท่ีมีความตระหนักรูในภาวการณของโลก                   
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

  
 
…....... คน 

    

23 
(5.5) 

 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

  
 
…....... คน 

    

24 
(5.6) 

 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถควบคุม จัดการกับความซับซอน
ในสถานการณตาง ๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปอง
คุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย 

  
 
…....... คน 

    

25 
(5.7) 

ผูเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะ
ดวยจิตอาสา 

  
…....... คน 

    

26 
(5.8) 

ผูเรียนท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

  
…....... คน 

    



หนา 16 
 

ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 
  ขอ 27 – 28 ใหตอบเฉพาะโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียน 
ท่ีจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสากล(รายวิชา IS1, IS2 และกิจกรรม IS3) 
 

ขอ ประเด็นการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 
 
 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

A1 A2 A3 A4 

27 
(1.3) 

 
 

ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตาม
สาระการเรียนรูสากล (รายวิชา IS1, IS2 และกิจกรรม 
IS3)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู 

รายวิชา IS1  
-จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
…..... คน 

    

     -จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 1-4  …..... คน 
     รายวิชา IS2  
     -จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

 
 
…..... คน 

-จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 1-4  …..... คน 
     กิจกรรม IS3  

-จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
 

 
…..... คน 

 -จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ผ”  …..... คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู 
    รายวิชา IS1 
     - จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

  
 
 
 
…....... คน 

     - จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 1-4  …....... คน 
     รายวิชา IS2  
     - จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

 
 
…....... คน 

     - จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 1-4  …....... คน 
      กิจกรรม IS3  
     - จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

 
 
…....... คน 

     - จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ผ”  …....... คน 
 
 
 
 



หนา 17 
 

ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 
 
 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

A1 A2 A3 A4 

28 
(3.2) 

 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากล 
ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป  
(รายวิชา IS1, IS2 และ กิจกรรม IS3)  
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู 

- จํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
- จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
 

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

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 18 
 

ดานระบบการเรียนรู 
คําช้ีแจง       ใหโรงเรียนกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และประเมิน 
         ตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1-A4  (Tracking System) จํานวน 11 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

(โรงเรียนประเมินตนเอง) ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 A1 A2 A3 A4 

29 
(10.1) 

ครูท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน 
เขียน) หรือโตตอบ ในชีวิตประจําวันได 

  
…...... คน 

    

30 
(10.2) 

ครูท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรู 

  
…...... คน 

    

31 
(10.3) 

ครูท่ีมีผลงานนวัตกรรม และเผยแพร 
  

…...... คน 

    

32 
(10.4) 

ครู ท่ีมีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนไปรวม
นําเสนอระดับชาต ิ

  
…...... คน 

    

33 
(10.5) 

ครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติในรูปแบบการ
ประชุม อบรม สัมมนา หรอืผานระบบ Internet 

  
…...... คน 

    

34 
(10.6) 

ครู ท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ      
เปนครูดี ทุกดานตั้งแตระดับเขตพ้ืนท่ีข้ึนไป 

 
 

 
…...... คน 

    

35 
(10.7) 

ครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  
…...... คน 

    

36 
(10.8) 

ครูท่ีไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้น
เรียนโดยเขตพ้ืนท่ี หรือผูบริหารสถานศึกษา หรือ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู อยางนอยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

  
 
…...... คน 

    

37 
(10.9) 

ครูท่ีนําเสนอผลการสอนตอผูท่ีเก่ียวของอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

  
…...... คน 

    

38 
(10.10) 

ครูท่ีจัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีชวยสงเสริมและสราง
เสริมผูเรียน ในดานสติปญญา รางกาย อารมณ และ
สังคมไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียนเรียนดวยความสุข รัก
การเรียน และเปนคนใฝเรียนใฝรู 

  
 
…...... คน 

    

39 
(10.11) 

ครูท่ีไดรับการพัฒนาโดยการเขารวมอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ ไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง 

 …...... คน     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 19 
 

ดานระบบการเรียนรู (ตอ) 
คําช้ีแจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม 

 ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน  3 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียนประเมิน

ตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

40 
(7.2) 

ลักษณะท่ีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จัดเปนกิจกรรมกลุมสนใจ/ชุมนุม/ชมรม  
 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม บางหองเรียน และบางชั้นป 
 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ทุกหองเรียน แตบางชั้นป หรือทุกชั้นป แตบางหองเรียน 
 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ทุกหองเรียนและทุกชั้นป 
 

    

41 
(9.1) 

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาในทองถ่ิน 
 สอดแทรกสาระทองถ่ินหรือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 1 – 2 กลุมสาระการ

เรียนรู  
 สอดแทรกสาระทองถ่ินหรือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 3 – 4 กลุมสาระการ

เรียนรู 
 สอดแทรกสาระทองถ่ินหรือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 5 – 6 กลุมสาระการ

เรียนรู 
 สอดแทรกสาระทองถ่ินหรือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 7 – 8 กลุมสาระการ

เรียนรู 
 

    

42 
(9.2) 

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

    

 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 20 
 

ดานระบบการเรียนรู (ตอ) 
คําช้ีแจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม 

 ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 7 ขอ 
 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียนประเมิน

ตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

43 
(6.1) 

โรงเรียนมี ลักษณะ/รูปแบบ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
 จัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 มีการจัดโครงสรางแผนการเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ 

ชุมชน 
 มีรายวิชาท่ีสงเสริมความสามารถในการอาน  การเขียน 
 มีรายวิชาท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค  การสรางความรวมมือใ

การทํางานและการสื่อสาร 

    

44 
(6.2) 

ลักษณะท่ีโรงเรียนจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  
 สงเสริมใหผูเรียนไดทําโครงงาน 
 สงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง 
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเองตอผูอ่ืน 
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูไปใชประโยชนตอสังคม 

    

45 
(6.3) 

ลักษณะท่ีโรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกับผูเรียน 
 มีการสํารวจและสรุปขอมูลความตองการของผูเรียน 

 มีการสํารวจและสรุปขอมูลความตองการของชุมชน 
 มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับความตองการอัตรากําลังแรงงาน 
ของชุมชน 

    

46 
(6.4) 

ลักษณะท่ีโรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีสงเสริมใหผูเรียน 
นํานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคไปใชประกอบอาชีพ 
 จัดกิจกรรมในบริการหลกั 5 บริการของงานแนะแนว 
 จัดการเรียนรูในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสูตร 
 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการการแนะแนวอาชีพในกลุมสาระการเรียนรู 
 จัดการแนะแนวโดยรวมกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 21 
 

ดานระบบการเรียนรู (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียนประเมิน

ตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

47 
(7.1) 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ 
เครื่องมือในการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางไร 
 จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยเนน 4 ทักษะทางภาษา (การฟง การพูด 

การอาน การเขียน)  
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร 
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร 
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอร 
 

    

48 
(8.1) 

กระบวนการท่ีโรงเรียนใชสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใชภาษาสัญลักษณ  
ภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรูดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือการเรียนรู 
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู  
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ 

การเรียนรู 
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ 
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 

    

49 
(8.2) 

กระบวนการท่ีโรงเรียนใชสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหกับผูเรียนไดใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู 
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู  
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ 

การเรียนรู 
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ 
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 22 
 

ดานระบบการบริหารจัดการ 
คําช้ีแจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม 

 ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 11 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียนประเมิน

ตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

50 
(11.1) 

ผูบริหารท่ีสามารถใชภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารได 
 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษ 
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษ 
 ผูบริหารฟงและพูดภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา 
 ผูบริหารอานและเขียนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา 

    

51 
(11.2) 

ผูบริหารท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการได 
 มีการวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
     เพ่ือการบริหารจัดการ 
 มีการนิเทศ ติดตาม ใหการสนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) 
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพ่ิม   
     ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ทางการศึกษาในการบริหาร 
     จัดการท่ีเปนแบบอยางและสามารถขยายผลได 

    

52 
(11.3) 

ผูบริหารเขารวมการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 
 เขารวมอบรมในการจัดการศึกษาระดับนานาชาต ิ

    

 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระดับนานาชาต ิ

 นําสิ่งท่ีเรียนรูมาเปนเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 นําสิ่งท่ีเรียนรูมาใชในการบริหารจัดการท่ีเปนแบบอยางและสามารถขยายผลได 

53 
(11.5) 

การนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน  
  ดานบริหารงานวิชาการ 
  ดานบริหารงานท่ัวไป 
  ดานบริหารงานบุคคล 
  ดานบริหารงานงบประมาณ 

    

54 
(11.4) 

ลักษณะของการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพรในโรงเรียน 
 มีระบบการจัดการความรู 

    

 มีการสรางนวัตกรรมจากองคความรู 
 เผยแพรนวัตกรรมภายในประเทศ 
 เผยแพรนวัตกรรมในตางประเทศ 



หนา 23 
 

ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

55 
(12.1) 

ลักษณะการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 มีการจัดโครงสรางการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    

 มีการแบงใหครูดูแลนักเรียนในอัตราสวน คร:ูนักเรียน ไมเกิน 1:25 
 มีการพัฒนาครูท่ีปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 มีการเสริมสรางทักษะความเขมแข็งและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

56 
(12.2) 

แนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
 ครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
     5 องคประกอบ 

    

 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามผลการคัดกรอง 
 มีกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไข ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน        
     อยางท่ัวถึง 
 มีรายงานการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในทุกองคประกอบอยางเปนระบบ 

57 
(12.3) 

การสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อยางตอเนื่อง 
 มีขอมูลผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลเปนรายภาคเรียนหรือรายป 
 มีการสงตอขอมูลแกครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาในระดับชั้นถัดไป 
 มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลายตามพหุปญญา 
 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตาง ๆ 
     อยางตอเนื่อง 

    

58 
(13.2) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยไปรวมงานในโรงเรียน  
     รวมพัฒนา 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณโดยใหโรงเรียนรวมพัฒนา   
     มารวมงาน 
 มีการไปใชทรัพยากรของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา 
 มีการใหโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนามาใชทรัพยากรภายในโรงเรียน 

    

 
  



หนา 24 
 

ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

59 
(13.3) 

โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนและครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน 
 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 

    

 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 

60 
(13.1) 

หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ท่ีโรงเรียนเปนภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการศึกษา (มีบันทึกขอตกลงรวมกัน) ในระดับมัธยมศึกษา 
 ระดับทองถ่ิน (ในจังหวัด หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน) 

    

 ระดับภูมิภาค (ในภาคเดียวกัน) 
 ระดับประเทศ (ในประเทศไทยท่ีไมอยูในจังหวัด เขตพ้ืนท่ี หรือภาค เดียวกัน) 
 ระหวางประเทศ 

 

ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 
คําช้ีแจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม 

 ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 1 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

61 
(พต) 

การดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ไมไดดําเนินงาน หรือดําเนินงานไดนอยกวา 4 ขอ 
 ดําเนินงานได 4 – 5 ขอ 
 ดําเนินงานได 6 – 7  ขอ 
 ดําเนินงานไดครบทุกขอ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 25 
 

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

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

62 
(14.1) 

ลักษณะของหองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน 
 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและสะดวก ตอการใชงาน 

    

 มีหนังสือ/สื่อ และกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและความ  
     สนใจของผูใชบริการ 

    

 มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท่ีทันสมัยรวดเร็ว โดยใช 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยระบบออนไลน  

    

 มีการบริหารการจัดการท่ีมีคุณภาพ มีบุคลากรท่ีมุงม่ันงานบริการ มีระบบการ 
     ทํางานและอุปกรณท่ีนํามาใชท่ีเหมาะสม 

    

63 
(14.2) 

การใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน 
 มีแผนการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูได 

    

 มีการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการ จัดกิจกรรมอยางมีชีวิตเปนประจําทุกวัน    
(3 ดี – บรรยากาศดี  บรรณารักษดี หนังสือดี) 

    

 มีการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการอยางท่ัวถึงทุกชั้นเรียน     
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการ     

64 
(14.1) 

หองปฏิบัติการของโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ.2552 
 มีจํานวนหองปฏิบัติการ ครบตามเกณฑการจัดหองพิเศษ* 

    

 มีครุภัณฑและอุปกรณประจําหองตามเกณฑข้ันต่ําของหองปฏิบัติการ*     
 มีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑข้ันต่ําของหองปฏิบัติการ*     
 มีการจัดการท่ีมีคุณภาพสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู     

65 
(14.2) 

การใชหองปฏิบัติการของโรงเรียน 
 มีแผนการใชหองปฏิบัติการเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูได 

    

 มีการใชหองปฏิบัติการเปนประจําทุกวัน      
 มีการใชหองปฏิบัติการอยางท่ัวถึงทุกชั้นเรียน     
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ 
 

    

 
 
 
 
 



หนา 26 
 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู  (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

66 
(14.1) 

หองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT (Distance Learning Information 
Technology)  
 มีครุภัณฑและอุปกรณ เทคโนโลยีช วยสอนตามเกณฑของหอง เรี ยน 
     อิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT 

    

 มีระบบบันทึกและถายทอดสัญญาณ ภาพและเสียง ท่ีเชื่อมโยงเขาไปในรูปแบบ 
     นําเสนอผานระบบเครือขายเน็ตเวิรคอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

    

 มีการใชระบบฮารดแวรเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู     
 มีผลงานการพัฒนาซอฟตแวรของครู/นักเรียน ท่ีสนับสนุนกระบวนการเรียนรู     

67 
(14.2) 

การใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT ของโรงเรียน 
 มีแผนการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT 

    

 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT เปนประจําทุกวัน      
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT อยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน     
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT     

68 
(14.1) 

แหลงเรียนรูอ่ืนๆภายในโรงเรียน 
 มีสารสนเทศและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรู 

    

 มีสื่อ/อุปกรณในแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการคนควา และสงเสริมการเรียนรู     
 มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความ 
     สนใจของผูใชบริการ 

    

 มีการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูและนักเรียน     
 
  



หนา 27 
 

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
A1 A2 A3 A4 

69 
(14.2) 

การใชแหลงเรียนรูอ่ืนๆภายในโรงเรียน 
 มีแผนการใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในโรงเรียน 

    

 มีการใชแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปนประจําทุกวัน      
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางท่ัวถึงทุกชั้นเรียน     
 มีบันทึกและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน     

70 
(15.1) 

การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุก
ภาคสวนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 มีการศึกษาและจัดการความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน  

    

 มีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน เปนรายกลุมสาระการเรียนรู     
 มีการจัดทําเปนฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน ท่ีครอบคลุมสถาบันและ   
     องคกรตางๆ 

    

 มีแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ     

 

71 
(15.2) 

การใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรู ธรรมชาติ ภูมิศาสตร 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง 
 มีการประสานชุมชนเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ 

    

 มีกิจกรรม/โครงการท่ีใหนักเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู     
 มีบันทึกขอมูลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ     
 มีสรุปผลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูประจําป     

72 
(15.3) 

เครือขายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาดานแหลงเรียนรูจาก
หนวยงานอ่ืนๆ 
 สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ 

    

 สถาบันอุดมศึกษา ตางประเทศ     
 องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศ     
 องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน ตางประเทศ     
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ตอนท่ี 3  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
คําช้ีแจง ใหเขียนบรรยายวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอย 1 วิธี   
            ประมาณ 1 หนากระดาษ A4  
 

 ดานบริหารงานวิชาการ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 ดานบริหารงานท่ัวไป 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 ดานบริหารงานบุคคล 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 ดานบริหารงานงบประมาณ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  
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ตอนท่ี 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
คําช้ีแจง ใหระบุปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนตามประกาศสพฐ. 
             ท่ี 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 - 2561) 
ประเด็นยุทธศาสตร ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะตอ สพม. ขอเสนอแนะตอ สพฐ. 

ดานคุณภาพผูเรียน    

ดานระบบการเรียนรู    

ดานระบบการบริหาร
จัดการ 

   

ดาน คุณภาพแหล ง
เรียนรู 

   

 
 
 

 
   ลงชื่อ..............................................................ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล 
         (.............................................................) 
  
   ลงชื่อ..............................................................ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน 
         (.............................................................) 
 
   ลงชื่อ..............................................................ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพ้ืนท่ี 
         (.............................................................) 
 
 
หมายเหตุ   - ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล   หมายถึง  ผูท่ีโรงเรียนมอบหมายใหตอบแบบติดตาม 
     - ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน   หมายถึง ผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ 
     - ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพ้ืนท่ี  หมายถึง ศึกษานิเทศก หรือ รอง ผอ.สพม. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

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  



    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 



           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  



   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 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 



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 
 
 



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 



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  โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจดัการความรู 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 
 
 



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 
 

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



จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ป 2559 
 

           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดจุดเนนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ  
พ.ศ.2559  โดยแบงเปน 3 สวน  ดังนี ้
 
สวนท่ี 1  จุดเนนดานผูเรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล 
               1.1.1  นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ  และสติปญญาท่ี
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข 

     1.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) กลุมสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3                    

     1.1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  มีความสามารถดานภาษา อานออก เขียนได   
ดานคํานวณ  และดานการใชเหตุผลท่ีเหมาะสม  

     1.1.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี6 ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสู
อาชีพ ดวยการแนะแนวท้ังโดยครูและผูประกอบอาชีพตางๆ (ผูปกครอง ศิษยเกา สถานประกอบการ)  และ
ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต      

    1.1.5  นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  และทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรูเหมาะสมตาม
ชวงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 
           1.2.1  นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี  และอยูรวมกับผูอ่ืนได  
           1.2.2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง 
           1.2.3  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความมุงม่ันในการศึกษาและการทํางานและ
สามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  
  1.3 นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน
รายบุคคล ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
      1.3.1 เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายตามหลักวิชา 
     1.3.2  เด็กดอยโอกาสและเด็กในพ้ืนท่ีพิเศษ  ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรและอัตลักษณแหงตน 
     1.3.3  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
      1.3.4  นักเรียนท่ีเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องคกร
วิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก  ไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
     1.3.5  เด็กกลุมท่ีตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  ไดรับการคุมครองและ
ชวยเหลือเยียวยา  ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
     1.3.6  เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ไดรับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 



 สวนท่ี 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอน 
อยางมีประสิทธิภาพ 
     2.1.1 ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบตางๆ และ 
การวัดประเมินผลใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล 
     2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสารอยางเหมาะสม 
     2.1.3 ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
และครูท้ังในโรงเรียน  ระหวางโรงเรียน  หรือภาคสวนอ่ืนๆ  ตามความพรอมของโรงเรียน 

    2.1.4 ครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของ และทุกภาคสวนใหเกิด
ชุมชนแหงการเรียนรู 
     2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน  
     2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ  และยึด
ม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 2.2 ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล   
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
  2.4 องคกร  คณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ  วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม  
 
สวนท่ี 3 จุดเนนดานการบรหิารจัดการ 
  3.1 สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 
     3.1.1  โรงเรียนท่ีไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ  ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม  และประเมินผล  โดยสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุน  และเปนผูประสานงานหลัก  ใหโรงเรียนทําแผนพัฒนาเปนรายโรง  
รวมกับผูปกครองชุมชน  และองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
     3.1.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
     3.1.3  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับ ติดตามตรวจสอบ  
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อยางจริงจัง และตอเนื่อง 
     3.1.4  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน  อัตราการออกกลางคันลดลง  มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอยางจริงจัง และตอเนื่อง 
  3.2 หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ สงเสริม 
การมีสวนรวม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3.2.1  หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับท้ังสวนกลาง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

 


