มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ โดยใหครูผสู อนในระดับชั้นเดียวกัน
วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู วิพากษ วิจารณ แสดงความคิดเห็น เทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อประเภทตางๆ สื่อ ICT การประเมินการเรียนการสอนเชิงพัฒนาและพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใชการวิจัยในชั้นเรียน
ในดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการประเมินความกาวหนา โดยใชการประเมินผลตามสภาพจริง เชน
การประเมินแฟมผลงาน การทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การรายงาน การอภิปราย การทดลอง
กระบวนการทํางานกลุม เปนตน การประเมินผลผูเรียนกลางภาค/ปลายภาค ใชขอสอบที่ครูผสู อนระดับชั้นเดียวกันจัดทํา
นอกจากแตละกลุมสาระการเรียนรูจะพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายรูปแบบ โรงเรียนมีโครงการ
เกงเพิ่ม เสริมออน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนออน ปานกลาง และเกง ใหมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
สวนการวัดคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ รียนระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ จากผลการทดสอบของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหง
ชาติ ( สทศ.) (O - NET) เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป
มาตรฐาน

การดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน
แฟมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและ ในปการศึกษา 2556 การจัดการเรียนการสอน
ผูเรียน
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ของครูผสู อน มีการนิเทศการสอน และประเมินความ ปการศึกษา 2556
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต
ละ
กาวหนาโดยใชการประเมินผลตามสภาพจริง เชน
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
การประเมินจากแฟมผลงาน การทดสอบกอนเรียน
การทดสอบหลังเรียน ในแตละหนวยการเรียนรู
การสังเกตพฤติกรรมของผูเ รียน การรายงาน
การอภิปราย การทดลอง กระบวนการทํางานกลุม
เปนตน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการ
ประเมินผูเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง คือ สอบกลาง
ภาค และ สอบปลายภาค โดยใชขอสอบของครูผสู อน
ซึ่งรวมกันออกเปนชุดเดียวกัน นอกจากนี้แตละกลุม
สาระการเรียนรูไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใชวิธีสอนหลายรูปแบบ และมีโครงการเกงเพิ่ม เสริม
ออน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ที่เรียนออน ปานกลาง และเกง ใหมีผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไปเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

มาตรฐาน
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

การดําเนินงาน
มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ
5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร สอดแทรกการเรียน
การสอนในกลุม สาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
บูรณาการกับกลุมสาระอื่นๆ เพื่อใหนกั เรียนเปนผูทมี่ ี
ความสามารถในการรับสงขาวสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ
ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ ในการเลือกรับ
หรือไมรับขอมูลขาวสาร ดวยเหตุและผล และความ
ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิ
ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด สอดแทรกการเรียนการ
สอนในกลุมสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
และบูรณาการกับกลุมสาระอื่น เพื่อใหผเู รียนเปนผูมี
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการคิดเปนระบบเพือ่ นําไปสูก ารสรางองคความรู
หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเองและ
สังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา สอดแทรกการเรียน
การสอนในกลุม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และบูรณาการกับกลุมสาระอื่น เปนความสามารถใน
การแกปญ
 หาและอุปสรรคตางๆทีเ่ ผชิญไดอยางถูกตอง
เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และ
ขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยน
แปลงของเหตุการณตางๆในสังคม แสวงหาความรู
ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา
และมีการตัดสินใจที่มปี ระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระ
ทบทีเ่ กิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิง่ แวดลอม

เอกสาร/หลักฐาน
แฟมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน
ปการศึกษา 2556
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียน
ปการศึกษา 2556
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษาฯ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียน
ปการศึกษา 2556
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษาฯ

มาตรฐาน

5.3 ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียน เปนไปตาม
เกณฑ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ
เปนไป
ตามเกณฑ

การดําเนินงาน
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต สอดแทรกการ
เรียนการสอนในกลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม และบูรณาการกับกลุม สาระอื่นๆ เปน
ความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
อยางตอเนื่อง การทํางาน การอยูร วมกันในสังคมดวย
การสรางเสริมความสัมพันธ อันดีระหวางบุคคล การจัด
การปญหาและความขัดแยงอยางเหมาะสม การปรับตัว
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดลอม
และการรูจกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่
สงผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สอดแทรกการ
เรียน
การสอนในกลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทค
โนโลยี และบูรณาการกับกลุม สาระอื่น เปน
ความสามารถ
ในการเลือก และใชเทคโนโลยี ดานตางๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
การแกปญ
 หาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และ
มีคุณธรรม
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีการประเมินการ
อาน
คิดวิเคราะห และเขียน โดยใชระดับคุณภาพเปน 4
ระดับ
ไดแก ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

เอกสาร/หลักฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียน
ปการศึกษา 2556
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

แฟมผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห
และเขียน ปการศึกษา 2556

ผลการสอบระดับชาติ ปการศึกษา
มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนจาก 2556
การสอบวัดคุณภาพทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ โดยนําผลการทดสอบ
จาก สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
(O-NET) เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ในปการศึกษาตอไป

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ( 5 คะแนน )
ความสําเร็จ
ที่

ตัวบงชี้

รอยละ

คะแนน

ของน.ร. เต็ม ได
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนเปนไปตามเกณฑ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไป
ตามเกณฑ
เฉลี่ยรอยละ/คะแนน/คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
คุณภาพ

44.86

1 0.45

พอใช

87.37

1 0.87

ดีมาก

94.48

2 1.89

ดีมาก

46.78

1 0.47

พอใช

68.37

5 3.68

ดีมาก

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา
โดยจัดพโครงการ/กิจกรรมดังนี้
1. โครงการเกงเพิ่มเสริมออน
2. โครงการสอนซอมเสริม
3. โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ
4. โครงการพัฒนาความสามารถ
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน
5. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูทกุ กลุม สาระ

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดี

1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยใชครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันวางแผน
การจัดการเรียนการสอน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู วิพากษ วิจารณ แสดงความคิดเห็น เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การผลิตสื่อประเภทตางๆ สื่อ ICT การประเมินการเรียนการสอนเชิงพัฒนา และพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชวิจัย
ในชั้นเรียน ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการประเมินความกาวหนาโดยใชวิธีการประเมินตามสภาพจริง และ
โรงเรียนไดจัดใหมีโครงการเกงเพิ่มเสริมออน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหมีผลการเรียน 3 ขึ้นไปเปนไปตามเกณฑ มีการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจาการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 ระดับโรงเรียน จังหวัดและประเทศ
โดยการนําผลการทดสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.)(o -NET) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาในปการศึกษา
ตอไป นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถสื่อความคิดผานทางการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ ทางโรงเรียนก็ดําเนินการใหผูสอน
สอดแทรกการเรียนการสอนในกลุมสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และบูรณาการกับกลุมสาระอื่นๆ
เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบ นําสูการสรางคความรู อีกทั้งยัง
สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทย ภาษาตางประเทศ โรงเรียนดําเนินการโดยผูสอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุมสาระ
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศและบูรณาการกับสาระอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนเปนผูที่มีความสามารถในการรับและสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประสบการณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและ
สังคม สวนความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู โรงเรียนดําเนินการโดยผูสอนสอดแทรกการเรียนการสอน
ในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและบูรณาการกับกลุมสาระอื่นๆ เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ และ
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม
นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณและศักยภาพใหผูเรียนมีคุณภาพตามตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดไดแก กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 กลุม
สาระการเรียนรู กิจกรรมหองเรียนอัจฉริยภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดไดแก กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผูเรียน ภาษาตางประเทศ แบบบันทึก
ผลการประเมินสมรรถนะผูเรียนสําหรับครู
ตัวบงชี้ที่ 5.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดไดแก โครงการพัฒนาความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียน โครงการแกไข
ปญหานักเรียนอานไมออก ไมคลอง เขียน
ไมได
ตัวบงชี้ที่ 5.4 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดไดแก กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ภาษาตางประเทศ โครงการติว O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุมสาระการเรียนรู
โครงการเสริมความรูหนาเสาธงทุกกลุมสาระการเรียนรู โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ชวยพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สามารถสื่อความคิดผานการพูด
เขียนหรือนําเสนอวิธีตางๆ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู จึงทําใหมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ
และผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑ มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5 ในระดับดี
3. แนวทางพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด เพื่อพัฒนานักเรียนดาน
ความคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางเปนระบบ ไดแก จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดแบบ Mind Map
การสอนแบบโครงงาน กระบวนการอานอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการแกปญหา การผลิตสื่อประเภทตางๆ โดยเฉพาะสื่อ ICT กระดาน
อัจฉริยะและมีการติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผูเรียนดานการคิด เพื่อประเมินความสามารถ
ดานการคิดของผูเรียนตามที่กําหนดในหลักสูตร และนําขอสอบจากสถาบันการทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)(O-NET) หลายๆป
การศึกษา มาใหผูเรียนไดทดสอบ ฝกทักษะความชํานาญอยางสม่ําเสมอ

