
การขบัเคลือ่นการด าเนินงาน 

โรงเรยีนมาตรฐานสากล 

ส านกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 



เป้าหมายและตวัชี้วดัดา้นผูเ้รยีน

โรงเรยีนมาตรฐานสากล 



1. โรงเรยีนพฒันาตนเองตามแนวทางเป้าหมายตวัชี้วดัฯ 
 

2. ด าเนนิการจดัท าขอ้มูลตามตวัชี้วดัท่ีใชป้ระเมินต ัง้แต่ปี   

   การศกึษา 2555 เป็นตน้ไปและรายงานผลสิ้นเดอืน  

   กนัยายน 2556ผ่านระบบฐานขอ้มูลของ สมป. 

การด าเนินการปี 2556 (มิถุนายน - กนัยายน 2556) 



 

 

2. ด าเนนิการจดัท าขอ้มูลตามตวัชี้วดัท่ีโรงเรยีนเป็นผูด้ าเนนิการเกบ็ 

   ขอ้มูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2556 และรายงานผล 
   สิ้นเดอืนกนัยายน 2557 ผ่านระบบฐานขอ้มูลของ สมป. 

 

 

1. โรงเรยีนพฒันาตนเองตามแนวทางเป้าหมายตวัชี้วดัฯ ต่อเนือ่ง 

 



การจดัการเรยีนการสอน 

ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล  

(Independent Study : IS) 



1. โรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางตามแนวทาง 

           (Independent Study : IS) 
 

2. จดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการสรา้งผลงานตามแนวทาง 
          (Independent Study : IS) ระดบัโรงเรยีน 
 

3. ร่วมงานการจดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการสรา้งผลงานตามแนวทาง  

          (Independent Study : IS) ระดบัภมิูภาค 
 

4. สรปุผลและจดัท าขอ้มูลการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน 

   ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

การด าเนินการปี 2556 (มิถุนายน – กนัยายน 2556) 



การบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตาม

แนวทางเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award: TQA) 



เสน้ทางการพฒันาระบบบรหิารคุณภาพตามเกณฑร์างวลั 

คุณภาพแห่งชาติ(TQA) 
โรงเรยีนน าร่องพฒันาระบบบรหิารแบบเขม้ (Intensive school) 

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

เป้าหมายความส าเรจ็  โรงเรยีนน าร่องพฒันาระบบบรหิารแบบเขม้    

                          (Intensive School) 65 โรงเรยีน  
 

1. ผ่านการประเมินในระดบั SCQA ปี 2556 
2. ผ่านการประเมินในระดบั OBECQA ปี 2557                             
3. ขอรบัการประเมินระดบั TQA จากสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ  
   ปี 2558 



ขั้นตอน กจิกรรม วนั เดอืน ปี 
สร้างความเข้าใจ - อบรม 

- จัดท าเอกสารเผยแพร่ 
ต.ค.-พ.ย. 2555 

ขย า ยผ ลภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น
กลุ่มเป้าหมาย 

- อบรม 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่ 

ธ.ค. 2555 

เตรียม&พฒันาทีมงาน - มอบหมายบุคคลและ
คณะกรรมการหน่วยงานฯ 

- อบรม 
- จัดท าเอกสารประกอบ 

ม.ค. 2556 

วินิจฉัยองค์กร & จัดท าโครง
ร่างองค์กร 

- อบรมเชิงปฏิบตัิการ ก.พ. 2556 

จัดท าแผนฯ,ด า เ นินการ,วัด 
วเิคราะห์และเรียนรู้ 

- อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
- จัดท าเอกสาร 

ก.พ.-เม.ย. 2556 

ปฏทิินการพฒันา 



ขั้นตอน กจิกรรม วนั เดอืน ปี 

เขยีนรายงานตามข้อก าหนด
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

- ประชุมปฏิบตัิการ ม.ิย. 2556 

รับการตรวจเยีย่ม - ประชุมสรุป ม.ิย. 2556 

- จัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ ต้นปีการศึกษา 2557 
- เ ป็ น ที ม พี่ เ ลี้ ย ง ติ ด ต า ม  ใ ห้

ค าปรึกษา แก่โรงเรียนรุ่นหน่ึง 
(435 โรงเรียน) และรุ่นสอง (232 
โรงเรียน) 

- ตรวจโครงร่างองค์กรของ
โรงเรียนรุ่น 1 และรุ่น 2   และ
ติดตามให้ค าปรึกษา  

มถุินายน – สิงหาคม 2556 
(สพฐ.โอนงบประมาณให้) 



ขั้นตอน กจิกรรม วนั เดอืน ปี 
- ประชุมสรุปผลการตดิตามฯ  เดอืนกนัยายน 2556 
- จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ และการมอบ

รางวลั SCQA  ประจ าปีการศึกษา 
2556 

ปี 2557 

- พฒันาต่อเน่ืองเพือ่รับรางวลั
OBECQA พร้อมรับการประเมินจาก
คณะกรรมการกลาง 

-  เป็นทีมพีเ่ลีย้งติดตาม ให้ค าปรึกษา 
แก่โรงเรียนรุ่นหน่ึง (435 โรงเรียน) 
และรุ่นสอง (232 โรงเรียน) ต่อเน่ือง 
เพือ่รับรางวลั  SCQA  ในปีการศึกษา 
2557 ออกตดิตาม ประเมิน และ
ประชุมสรุปผล 

- พฒันาต่อยอดเพือ่ขอรับการประเมิน
ระดบั TQA จากสถาบันเพิม่ผลผลติ
แห่งชาต ิปี 2558-2559 



เสน้ทางการพฒันาระบบบรหิารคุณภาพตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ

แห่งชาต(ิTQA) 
โรงเรยีนมาตรฐานสากล รุ่น 1 (435 โรงเรยีน)  

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

เป้าหมายความส าเรจ็  โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 

       1. ผ่านการประเมินในระดบั SCQA ปี 2557 
       2. ผ่านการประเมินในระดบั OBECQA ปี 2558                            
       3. ขอรบัการประเมินระดบั TQA จากสถาบนัเพิม่ผลผลติ 

          แห่งชาติ ปี 2559 



ขั้นตอน กจิกรรม วนั เดอืน ปี 
สร้างความเข้าใจ - อบรม 

- จัดท าเอกสารเผยแพร่ 
ต.ค.-พ.ย. 2555 

ขยายผลภายในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

- อบรม 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่ 

ธ.ค. 2555 

เตรียม&พฒันาทมีงาน - มอบหมายบุคคลและ
คณะกรรมการหน่วยงานฯ 

- อบรม 
- จัดท าเอกสารประกอบ 

ม.ค. 2556 

วนิิจฉัยองค์กร & จัดท าโครง
ร่างองค์กร 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิาร ก.พ. 2556 

ปฏทิินการพฒันา 



ขั้นตอน กจิกรรม วนั เดอืน ปี 
จัดท าแผนฯ,ด าเนินการ,วดั 
วเิคราะห์และเรียนรู้ 

- อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
- จัดท าเอกสาร 

ก.พ.-เม.ย. 2556 

เขยีนรายงานตามข้อก าหนดรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ 

- ประชุมปฏิบตัิการ ม.ิย. 2556 

รับการตรวจเยีย่ม - ประชุมสรุป ม.ิย. 2556 
- ประเมนิตนเองจัดท า ทบทวน 

โครงร่างองค์กร  พร้อมจัดส่งให้
คณะกรรมการทมีพีเ่ลีย้ง 14 ทมี 

                

ภายในวนัที ่15 มถุินายน 
2556 ไปยงัคณะกรรมการที่
สพฐ.แจ้ง (โรงเรียนใน
จังหวดัหรือ  ใกล้เคยีงกบั
จังหวัดในสายที่โรงเรียน
สังกดั) 



ขั้นตอน กจิกรรม วนั เดอืน ปี 
- พร้อมรับการติดตามนิเทศ 

ตรวจเยีย่มจากคณะ
กรรมการฯ   

(มิถุนายน – สิงหาคม 
2556) 

- พฒันาต่อยอดเพือ่รับรางวัล
ระดบั SCQA และOBECQA 

ปี 2557 

- พร้อมรับการติดตามนิเทศ 
ต ร ว จ เ ยี่ ย ม จ า ก ค ณ ะ
กรรมการฯ 

- ร่ วมกิ จกรรมแลก เปลี่ ยน
เรียนรู้ในระดบัประเทศ 


