
¡—∏¬¡»÷°…“¬ÿ§„À¡à Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 2561 Tow
ards W

orld-C
lass Standard Education 2018 

Towards World-Class Standard Education 2018 

 ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ 
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ 

START 
UP! 

¡—∏¬¡»÷°…“¬ÿ§„À¡à 
 Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 2561 

Towards World-Class Standard Education 2018 





Towards World-Class Standard Education 2018 

 ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ 
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ 

¡—∏¬¡»÷°…“¬ÿ§„À¡à 
 Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 2561 



 



 

 �6�Ö���ø�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�ð ���ð�h�î�Ö���ø�ú�Ü�ì��î�ì�
���ÿ���Ù���â�÷�	���Ü�ð
���î�Ö���ø�ó���ç�î���ð�ø�����ì�ý�ð ���ú�����ø�����ß�a�Ö���ø�ý���Ö�þ���ð ���ð�h�î���Ù�ø�������Ü�ö�������î�Ö���ø
�ó���ç�î���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d�é�a�ü�÷�ü�	�í�
�ê�`���Ü���ð ���î�ï�ø�ø�é���ð�f�Ý�Ý���÷�ê�`���Ü���ð
�ì�
���ö�
�Ù�ü���ö�ÿ���Ù���â�ê�`���ð�ø���ÿ�	�ì�í�	�ñ�ú���î�Ö���ø�ó���ç�î���à�����Ü�ö�
���ú���÷�ð�f�Ý�Ý���÷�î�����î�ð
�ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d���ð�h�î�ð�f�Ý�Ý���÷�ì�
���ÿ���Ù���â�ì�
���ÿ��é�ð ���ö�a���ø���Ý���ö�
�ð�f�Ý�Ý���÷�������î���ð�ð
���÷�`���Ü�ÿ�ö�ï���ø�è�d�ð���ê�`�ë�a���ì�ø���ó�÷���Ö�ø�ö�î��þ�÷�d���ö�`�ö�
�Ù��è�õ���ó���ú�a�ü�ð�Ö���ø�ó���ç�î���ð
�Ö�����ö�`�����Ý�ð�ø���ÿ�ï�ñ�ú�ÿ�����ø���Ý�ÿ���Ü�ÿ��é���é�a�7�ð�ð

�ð �6�ÿ�`�ü�î���÷���ü�ß�î�î�����î���ö�a���î�ð�f�Ý�Ý��ï���î�ö���Ü�é�������ö�����î�ü�`�����÷���ü�ß�î�ð
�ø��`�î�����ö�`�î�
���ð �Ý���ö�
�Ù�ü���ö�ÿ���ö���ø�ë���î���ø�������Ü���ì�Ù���î���ú�÷�
�����ö�`���ð ���é�a�é�
�Ö�ü�`���ð
�ð�ø���ï�ê���ü���é�a���ø���ü�Ö�ü�`���ð ���ê�`�����î�ì�
���Ý�ø�	�Ü���ú�a�ü���÷���ü�ß�î�Ö���÷���Ü�ê�a���Ü�Ö���ø�ñ���a�ß�
�����î��
���÷���`�ö���Ö�ð �����Ö�Ù�ø���ð �����Ý���ø�÷�d�ð �ö�
�Ù�ü���ö�Ö�ø���ê�����ø�����ø�a�î�ì�
���Ý���ì���î���ú�Ö�ð�ð
�ì���î�Ù�ü���ö�ø���a�����ö�`���ð�ö�
�Ù�ü���ö�ø���a���ø�������Ü���ì�Ù���î���ú�÷�
�ÿ���ø�ÿ�î���ì�ý�ð�Ö���Ý���ÿ���ö���ø�ë
�ë�`���÷�ì���é�Ù�ü���ö�ø���a�×���Ü�ê�î�����a���Ö�`���÷���ü�ß�î���é�a�é�
���ú�����÷�`���Ü�Ö�ü�a���Ü�×�ü���Ü�7�ð
 

�ó�ø���ø���ß�é���ø���ÿ�ð���ø�������Ü�ð�6���ì�Ù���î���ú�÷�
�ÿ���ø�ÿ�î���ì�ý�ì�
�����ð�h�î�ð�ø�����÷�ß�î�d�ê�`���Ö���ø�ó���ç�î���ð�ø�����ì�ý” 
�ð�è�ð�ý���î�÷�d�ð�ø���ß��ö�ÿ���ð�ø���ß���ß���ê�	�ð�Ö�ø��Ü���ì�ó�ö�����î�Ù�ø�ð�ü���î�ì�
���ð�#�ð�ö�	�ë��î���÷�î�ð�#�&�$�)�ð



 �����ˆ�²�•�ž�¸�—�˜�¨�±�•�£�²�Š���Ò�Ô�Õ�Ó��
�'�3�0�.������������������

�"�ð�ý�ê�ü�ø�ø�þ�×���Ü�ó�ø���ø���ß�ð�è�	�í���î�ð
 ““�������ï���é�î�
���Ö���ø�ê�	�é�ê�`���Ö���î�ø�����ü�`���Ü�ð�ø�����ì�ý�ì�����ü���ú�Ö�ö�
�ö���Ö�×�����î���ú�a�ü�� �ì���Ü�ì�����ú��
�Ö���ö�
���ø�����Ö�ú���ô�� �ì���Ü�ï�Ö�Ö���ö�
�ø�ë���ô�� �Ù�ü���ö�ê�a���Ü�Ö���ø���ú�Ö���ð�ú�
���÷�î�ÿ�	�î�Ù�a���Ö�ø���ì�������a��
�î���î���ð�ø�����ì�ý�Ù�ï�����ÿ�ö���Ù�ö�Ö���î�� �����î���ð�î�����ê������a�Ù�ü���ö�ø���a�ì�����Ü�ò�[���÷�ü�	�ß�����ú���ò�[���÷�ý�	�ú�ð�Ö���ø��
�ì���é�a�ü�÷�ò�X�ö�����ê�a���Ü�����î�����
�÷�î���ð�����ì�
���ë���Ö�ì�
���é�
�� ���ú���ì�
�����é�a�ð�ø�����÷�ß�î�d�÷�	���Ü�� �ü�	�ß�����ø�����ý�	�ú�ð���é��
�Ö�����ó�a���ÿ�������ö���ð�����ø�����ê�a���Ü���ð�ú�
���÷�î���ð�ú�Ü���ð�����a�ÿ���`�Ö���î���é�a�����î�ð�ø�����õ�ì���é�
�÷�ü�Ö���î��
�� �����î�Ù�ü���ö�÷�	���Ü���÷�`���î���ð�î�ú��`�ö�� ���� �é���î�� ���� ���î�ÿ�`�ü�î�ý�	�ú�ð�ü�	�ß���Ö���ø�ì�����Ü�ð�ü�Ü�î�
������
���ö�������Ù�ø�����Ü�Ö���ø���ð�ö���ø�����ü�`���Ü�î���î���ð�ø�����ì�ý�÷���Ü���ö�`�ê�	�é�ê�`���ë���Ü�Ö���î���é�a�ÿ���é�ü�Ö�� �Ù�ü���ö�÷�	���Ü��
���ú�����÷�`���î���ð�î�ú��`�ö�� ���� �é���î�� ���� �î�
���� �Ö�������Ý�ö�
�����Ý���ð�î���÷���`���é�a���î�ì�
���ê�`���Ü�� ���� �Ö���î�� ���ê�`�Ù�ø�����î��
�Ù�ü���ö�ê�	�é�ê�`���Ö���î���é�a�ö���ë���Ü���×�a�����ú�a�ü���î�ÿ�ö���÷�î�
���� �Ù�ü���ö�ø���a�ý�	�ú�ð�ü�	�ß���Ö���ø�ì�����Ü�ð�ü�Ü�� �Ý���ê�a���Ü��
�����î���×�a�������Ù�ü���ö�ÿ�ö�������ÿ�ö�����ð�î�ú���é���ï���ð�ì��Ö�ì�
����
�� ���ó�ø���������ê��ÿ�ö���÷���ú���Ù�ü���ö���ð�î���ð�×���Ü�ð�ø�����ì�ý�ï�a���î���ö�����Ü�� ���é�a���ð�ú�
���÷�î�ö���Þ���î�
������
�Ý���Ü�Ý�����ð�h�î�ê�a���Ü�Ù�	�é�ï���ø��Ü�ý�	�ú�ð�ü�	�ß���Ö���ø�ì�����Ü�ð�ü�Ü�×���Ü���ø�������a���Ý�ø�	�â�×�����î�� �ð�\���Ü�Ö���î���ö�`�����a
���ÿ�������ö�ì�ø���ö�ú�Ü���ð�é�a�ü�÷�����î���Ý�ì�
���ê�a���Ü���×�`�Ü�×���î�Ö���ï���×���������î�� �Ù�ü���ö�ì�î��ï���ø��Ü���ú���ð�\���Ü�Ö���î���ß�`�î�î�
��
�Ö�����é�a�����ê�`�ø�
�ï�Ý���é�Ö���ø�ò�Y�Ö�����é�ÿ�����Ü�ÿ���î�Ö���î�����a���Ö�	�é�Ù�ü���ö�ø���a�����ú���Ù�ü���ö�ÿ���ö���ø�ë�÷�	���Ü�÷�ü�é�×�����î�������7�7 

 
�ð�ø���Ö���ý�Ö�ø�����ÿ�ó�ø���ï�ø�ö�ø���ß�����Ü�Ö���ø�ð���ø�������Ü�ð�Ö���ø���ú�`�����ø�
�÷�î�×���Ü�ð�ø�����ì�ý�ÿ�÷���ö�ð

�Ö���î�÷���÷�î�ð�ø���ê�î���Ö�ÿ�	�î�ì�ø�ð�ý�Ö�ð�"�#�*�ð�	�����Ö�ÿ���ø�ø���ß�Ö���ú�ì�
���ð�&�ð���ô�\�ö�ð�ý���#���&�
�ð
 

�ø�`���Ü�ð�ø���Ö���ý�Þ�ï���ï�î�
�����ö�`���é�a�ö�
�Ö���ø�ð�ø���Ö���ý���ß�a���ó�ø�����ê�`���ö�����î���é�����î�ê��ú���Ù�ö�ð
�ó�ø���ï���ì�ÿ�ö���é���Ý�ó�ø���Ý��ú�Ý���ö���Ö�ú�a�����Ý�a�����÷���`�����ü�ì�ø�Ü�ó�ø���ð�ø���ß�ü�ø�ð���ú�����ÿ�é���Ý�ÿ�ü�ø�ø�Ù�ê�ð

���î�ü���î�ì�
���ð�#�$�ð�ê��ú���Ù�ö�ð�#�%�&�$ 



 



 

�����–�¶�‡�ž�¸�—�˜�¨�±�•�£�²�Š���Ò�Õ�Õ�Ó��
�������������������������������������������������������������������������������5�0������������

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ 

πâÕ¡π”æ√–√“™ª≥‘∏“π... 
 Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ 



 

�ð �6�<�� �Ö�ø�� �ñ�ö�×�� �ð�ø�� �Ö�� �ý�ÿ�î �� �Ü�ó�ø�� �ø�� �ß�ð�è�	 �í �� �î �ê�� �ö�î �� �÷�ï �� �÷�ð
�ì�
�����é�a���ø�
�÷�î�ó�ü�Ö���ø���ì�����Ü���ú���÷���ð���ú�a�ü�ü�`���ð�×���ï���Ù�ú�������î�ó�ø���ø���ß�ð�è�	�í���î�×���Ü�ó�ø���ï���ì
�ÿ�ö���é���Ý�ó�ø���Ý��ú�Ý���ö���Ö�ú�a�����Ý�a�����÷���`�����ü�ð �ì�
�����é�a�ì�ø�Ü�ó�ø���ø���ß�ì���î���ö�������ð �"�!�!�ð �ð�X�ì�
���ñ�`���î�ö���ð
�����a�ÿ�����ø���Ý�����a�Ý�Ü���é�a�ð ���ú���ñ�ö���ü���Ü�ü�`���Ý�����é�a�ø���ï�Ù�ü���ö�ø�`�ü�ö�ö�����ø�`�ü�ö���Ý�Ý���Ö���ó�������î�ð
���î�Ö�ø���ì�ø�ü�Ü�ý���Ö�þ���í�	�Ö���ø�ð�Ý���Ö�ñ���a�ï�ø�	�����ø�ÿ�ë���î�ý���Ö�þ���ð �Ý���Ö�ó�
���î�a���Ü�ð�ø���ß���ß�î�ð
�ì��Ö�õ���Ù�ÿ�`�ü�î�ð �ì�
���ö���ø�`�ü�ö�Ö���î�×���ï���Ù�ú�������î�����a�Ö���ø�ý���Ö�þ���×���Ü���ì�÷���ð�h�î�Ö���ø�ý���Ö�þ���ð
���ð�ÿ���`�ø���é���ï�ÿ���Ö�ú�ð ���ú�����ð�h�î�Ö���ø�ý���Ö�þ���ì�
���ó���ç�î���Ù�ü���ö���ð�h�î���ì�÷�ð ���ú���Ù�ü���ö���ð�h�î
�ó�ú���ö�����Ü�ì�
���ö�
�Ù��è�ú���Ö�þ�è���ì�
���ó���Ü�ð�ø���ÿ�Ü�Ù�d�ê���ö�ì�
���ê�a���Ü�Ö���ø�������7�ð
 
 
�ð �ð �ð �ð �ð �ð �ð �ð �ð �	�î���÷�ß�	�î�ü�ø�è�d�ð�ï��è�÷���Ö�
�÷�ø�ê�	�
�ð
�ð �ð �ð �ð �ð �ð �ð �ð �ð �ø���å�ö�î�ê�ø�
�ü�`���Ö���ø�Ö�ø���ì�ø�ü�Ü�ý���Ö�þ���í�	�Ö���ø�ð



 



 

�m�b�ª�´�È�‡�ª�³�„�±�•�—�µ�È�ª�¸�”��
�—�µ�È�„�§�š�„�¹�h�Ä�›�•�±�š�„�§�²�¡�À�›�s�™�Â�£�‡�À�£�µ�¢�™�¡�²�•�£�•�²�™�ª�²�•�¥�•�Ç�„�·��„�§�²�¡�À�›�s�™�Ä�—�¢����������
�„�·��•�²�£�›�¥�¹�•�•�r�‡�„�¸�“�˜�£�£�¡�ˆ�£�´�¢�˜�£�£�¡��¢�h�²�‡�¡�µ�„�¸�“� �²�ž����������
�À�£�²�•�i��‡�Ã�Š�i�•�²�£�¨�¶�•�©�²�À�ž�·�È��ª�£�i�²�‡�„�§�²�¡�À�›�s�™�ž�¥�À�¡�·��‡�������n��



 



 

�ª�²�£®“°‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดพันธกิจหลักในการพัฒนาและ 

สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

โดยการพัฒนาผูเรียน เปนสำคัญเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนบุคคลที่มีความรู คุณธรรม 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ การพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล 
การนำทิศทางสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว มีความเชื่อมโยง สอดคลอง 

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561” 

 การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล ไดเริ่มตนจากโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผลักดันใหโรงเรียนที่มีความพรอมและศักยภาพ เปนโรงเรียนที่มี

ระบบการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู ที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝเรียนรู 

มีความสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมนำความรู  

รักความเปนไทยและสามารถกาวไกลในระดับนานาชาติ ซึ่งในระยะแรกดำเนินการในโรงเรียน

มัธยมศึกษา 381 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 500 โรงเรียน  

และตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ไดขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม 

และเพื่อเปนการสานตอนโยบายกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุผลสำเร็จถึงปลายทางของการ

ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบหมายให

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนมัธยมศึกษา กำหนดทิศทางที่จะนำโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาสูสากลเต็มรูปแบบถึง

ปลายป 2561  

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารมัธยมศึกษา 

ยุคใหมสูมาตรฐานสากล 2561 : Towards World-Class Standard Education ฉบับนี้ 

จะมีเนื้อหาสาระอันเปนประโยชนตอโรงเรียน ครู นักเรียน รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะทำงานและทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ใหสำเร็จ

บรรลุตามเปาหมายไดเปนอยางดี 

 
 
 
 (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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À≈—°°“√·≈–°√Õ∫·π«§‘¥ 
 ยึดหลักการที่วาระบบการศึกษาและระบบการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของระบบ

การพัฒนาประเทศซึ่งตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
เปนตน ดังนั้นจึงเนนการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ

ไมใชสวนใดสวนหนึ่งของระบบ 

 ระบบการศึกษา ประกอบดวยปจจัยที่สำคัญ ไดแก ครู หลักสูตร  

สถานศึกษา กระบวนการสรางและถายทอดความรู ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปคือ 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางยั่งยืน เปนวิชาชีพที่มีคุณคา 

 ระบบการเรียนรู คือระบบที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถคิด วิเคราะห  

แกปญหา มีคุณธรรมนำความรู โดยอาจอยูในระบบหรือนอกระบบการศึกษา 

และมีปจจัยและเครื่องมือตางๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพ 

 

«‘ —¬∑—»πå 
 คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 

‡ªÑ“À¡“¬À≈—°  
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย  

 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  

 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและ

จัดการศึกษา 

 

°√Õ∫·π«∑“ß°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“ มี 4 ประการคือ  
 1.  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  

 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  

 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  

 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

∑‘»∑“ß·≈–‡ªÑ“À¡“¬°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“„π∑»«√√…∑’Ë Õß 
(æ.». 2552-2561) 
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‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–µ—«∫àß™’È 
 เพื่ อ ใหการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุ เป าหมายตาม

วัตถุประสงค คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน จึงกำหนดเปาหมายยุทธศาสตร ตัวบงชี้ และ 

คาเปาหมายสำหรับการดำเนินงานตั้งแตบัดนี้จนสิ้นสุด พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å¢âÕ 1  
 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 

  
 ตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

  1.1  ���!�&�-��� �����0�D���.���ý�.���8���1�����;���#�0���.�'�!�-�ý���.�ý�ý�.�������&�)�����,���-�����.���0����
มีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 

 1.2  ���!�&�-��� �����0�D���.���ý�.���$�2�ý�%�.���^�.�������0���$�.�&�����a�9�!�,�#�0�����.�$�.�&�����a��เพิ่มขึ้น

เปนไมต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

 1.3  ���#�.���&�.���.�������^�.�����.�%�.�)�-���ý� �%��เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป 

  1.4  ���-�ý�%�,���^�.���8�����:���:�!���1�&�.���&���8���$��เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป��
  1.5 �&�-���&�]�#�����5�^�8���1�������-�������$�2�ý�%�.���)�����!�.�������,�8�����)�.���1�#�$�2�ý�%�.�� �U�� �&�.���-�	
�$�2�ý�%�. เปน 60:40 

  1.6  ผูสำเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา���1���4�����.�����,���-���&�.�ý�!และเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  1.7  จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15-59 ป) เพิ่มขึ้นเปน 12 ป 
 

‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å¢âÕ 2  
 คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และแสวงหา

ความรูอยางตอเนื่อง 

  

 ตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

  2.1  ���5�^�8���1�������4�ý���,���-���ý�.���$�2�ý�%�.ไมต่ำกวารอยละ 75 มี���-�ý�%�,�;���ý�.��
�9�&�#���'�.���#�.�����5�^�<���^���^�#�������8�)�������-�ý�ý�.���8���1�������5�^���9�!�,���-�����.�����8�)��อยางตอเนื่อง 

  2.2  �)�-�����.�ý�.�����5�^�'���-���&�3�)�þ�)�������,���.�ý�� (อายุ 15-60 ป) เปนรอยละ 100 

  2.3  ���5�^�8�þ�^�.���-�������0�ý�.���;���9�'�!�]���8���1�������5�^เพิ่มขึ้นปละอยางนอยรอยละ 10 

  2.4  คนไทยใช�8�#�!�.�)�]�.���'���-���&�3�)���)�ý�8�#�!�.�8���1�����_���)�ý�8�#�!�.���v���.�� โดยเฉลี่ย

อยางนอยวันละ 60 นาที 

  2.5  �&�-���&�]�#�����5�^���1�@�;���^�)�0���8���)���a�8���?���8���3�@�)�ý�.���8���1�������5�^ตอประชากรอายุ 6 ป  

ขึ้นไปเปนรอยละ 50 
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‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å¢âÕ 3  
 คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและคานิยมที่พึงประสงค 

เห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 
 ตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

  3.1  ���5�^�8���1����ทุกระดับการศึกษาไมต่ำกวารอยละ 75 ม�ี��4�����������������0������������
�9�!�,���1���#�.���8���e�����!�8���3�)����
  3.2 จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน ลดลงรอยละ 10 ตอป 

  3.3  จำนวนเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ที่ตั้งครรภ ลดลงรอยละ 10 ตอป 

  3.4  ���v���#���8���?�ý�9�!�,�8���.�#�����8�þ�^�.���-���ý�.�����v���-�����.�8�&�����0�� ลดลงรอยละ 10 

ตอป 

  3.5  �&�-���&�]�#�������<�������1�@�����,�ý�)���ý�0���ý���������.���$�.�&���.�� �9�!�,�ý�0���ý���������1�@�8���e��
�����,�:�������a���]�)���5�^�)�3�@���9�!�,�&�-�������)���]�.���&���@�v�8�&���) เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

 
‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å¢âÕ 4  
   คนไทยคิดเปน ทำเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัต ิ 

มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถ 

ในการสื่อสาร 

 
 ตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

  4.1  ���5�^�8���1����ทุกระดับการศึกษาไมต่ำกวารอยละ 75 มี���#�.���&�.���.�����;��
�ý�.�����0���#�0�8�����.�,�'�a���&�-���8�����.�,�'�a�����1�#�0���.�����	�.�������1���#�.�����0���&���^�.���&�������a��
  4.2 ���5�^�&�v�8���?��การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจ

ของผูใช และม�1���.��ทำภายใน 1 ป รวมทั้ง�����,�ý�)���)�.���1���)�0�&���,เพิ่มขึ้น��
  4.3 �ý�v�!�-���9�������.�����1�@���1�ý�.���$�2�ý�%�.���,���-�����-�������$�2�ý�%�.�þ�2�A���<�� เพิ่มขึ้นเปน 

รอยละ 65 และม�ี&�����������,���.���#�0���.���1�����.�����.�������.����
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 ·≈–§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“°“√ ‡ªìπ°“√ √â“ß°≈¬ÿ∑∏å „À¡à 
 „π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„Àâ “¡“√∂µÕ∫ πÕß 
 §«“¡µâÕß°“√¢Õß∫ÿ§§≈  —ß§¡‰∑¬ ºŸâ‡√’¬π¡’»—°¬¿“æ 
 „π°“√·¢àß¢—π ·≈–√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß √â“ß √√§å„π —ß§¡‚≈°...é 
 
 (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551  
 เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
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 นอกจากเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ที่กำหนดไวในขอที่ 1 วา  

 “คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล” แลว 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไดออกแบบไวเพื่อมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู

มาตรฐานสากล ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งกำหนด

ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ไดกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนให “เปนคนดี 

มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ตอมาไดมีคำสั่งใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21  
โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห 

สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทำงานรวมกับผูอื่น และสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°—∫  
ç¡“µ√∞“π “°≈é 
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 ดังนั้น คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 

กรกฎาคม 2551 เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จึงระบุขอความที่แสดงเจตนารมณไวในตอนแรกวา  

 
 “เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธ

ใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของ

บุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขัน และรวมมืออยางสรางสรรค

ในสังคมโลก...” 

 

 เมื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญที่สุดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดแก วิสัยทัศน หลักการ และจุดหมายของหลักสูตรแลว 

จะมีสาระสำคัญที่เกี่ยวของ ปรากฏในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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«‘ —¬∑—»πå 
À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡ÿàßæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑ÿ°§π ´÷Ëß‡ªìπ°”≈—ß¢Õß™“µ‘

„Àâ‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈∑—Èß¥â“π√à“ß°“¬ §«“¡√Ÿâ §ÿ≥∏√√¡ ¡’®‘µ ”π÷° 

„π§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‰∑¬·≈–‡ªìπæ≈‚≈° ¬÷¥¡—Ëπ„π°“√ª°§√Õßµ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬

Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–æ◊Èπ∞“π √«¡∑—Èß ‡®µ§µ‘  

∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√»÷°…“ µàÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–°“√»÷°…“µ≈Õ¥™’«‘µ 

‚¥¬¡ÿàß‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠∫πæ◊Èπ∞“π§«“¡‡™◊ËÕ«à“  

ç∑ÿ°§π “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥â‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æé 

 

À≈—°°“√ 
À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’À≈—°°“√∑’Ë ”§—≠ ¥—ßπ’È 

‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ¢Õß™“µ‘  

¡’®ÿ¥À¡“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ”À√—∫æ—≤π“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π 

„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…– ‡®µ§µ‘ ·≈–§ÿ≥∏√√¡∫πæ◊Èπ∞“π ¢Õß§«“¡‡ªìπ‰∑¬ 

§«∫§Ÿà°—∫§«“¡‡ªìπ “°≈ 

 

®ÿ¥À¡“¬ 
¡’§«“¡√ŸâÕ—π‡ªìπ “°≈ ·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√ °“√§‘¥ °“√·°âªí≠À“  

°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’·≈–¡’∑—°…–™’«‘µ ¡’§«“¡√—°™“µ‘ ¡’®‘µ ”π÷°„π§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‰∑¬ 

·≈–æ≈‚≈° ¬÷¥¡—Ëπ„π«‘∂’™’«‘µ·≈–°“√ª°§√Õßµ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ 

Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢ 
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æ—≤π“µàÕ¬Õ¥„ÀâºŸâ‡√’¬π 
¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§å 

‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫¡“µ√∞“π “°≈ ‡ªìπ§π‰∑¬¬ÿ§„À¡à 

µ“¡ªØ‘≠≠“«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß UNESCO 
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°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ‚√ß‡√’¬π 
 Ÿà¡“µ√∞“π√–¥—∫ “°≈ 

≈—°…≥–°“√‡ªìπ¡“µ√∞“π “°≈ ประกอบดวย 
 1) หลักสูตรและการสอน 

 2) การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

«—µ∂ÿª√– ß§å°“√æ—≤π“‚√ß‡√’¬π Ÿà§ÿ≥¿“æ√–¥—∫¡“µ√∞“π “°≈  
 1) พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพหรือมีคุณลักษณะเปนพลโลก  

 2) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 3) ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  

 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง �:�����8���1�������1�@���-���ý�.���8���1�����ý�.���&�)�����4�]���;�'�^��
���5�^�8���1�������1���4���!�-�ý�%���,���1�@���2�������,�&�����a�� �8���1�����8���1�������.�������.���&�.�ý�! ผูเรียนมีศักยภาพ 

เปนพลโลก โดยดำเนินการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ เพื่อเปนการตอยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค

ที่เปนมาตรฐานชาติ ไดแก คนเกง คือ รูสังคมไทย สังคมสากล มีความสามารถ

เฉพาะทาง คิดสรางสรรค ทันสมัย ทันเหตุการณทันโลก ทันเทคโนโลยี แสวงหา

และ เรียนรูไดดวยตนเอง คนดี คือ ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพดี ทั้งจิตใจและ

พฤติกรรม มีวินัยตอตนเองและสังคม ควบคุมตนเองได อยูรวมกับผูอื่นได 

พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และมีความสุข คือ รางกายแข็งแรง ราเริงแจมใส 

จิตใจเขมแข็ง มีความสุขในการเรียนรูและการทำงาน  

 โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเปนโรงเรียนที่พัฒนาตอยอดใหผู เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเปนคนไทยยุคใหมตาม

ปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทุกประเทศ

ไดมีการพัฒนาและใชหลักสูตรการศึกษาที่มีเปาหมายใหผูเรียนได Learn to 

know, Learn to be, Learn to do, เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในฐานะ

พลเมืองของชาติ และ Learn to live together มุงสะทอนคุณภาพของผูเรียน

ตอยอดจากสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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·π«∑“ß°“√æ—≤π“‚√ß‡√’¬π Ÿà¡“µ√∞“π√–¥—∫ “°≈ 
¥â“πÀ≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ 

�� �«��พัฒนาหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล หรือ 

หลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทาง  

�� �«��จัดหลักสูตรที่สงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดและ 

ศักยภาพตามความตองการของผูเรียน 

�� �«��จัดหลักสูตรดานอาชีพ (ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 

�� �«��จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

ดวยภาษาอังกฤษ 

�� �«��ปรับลดเนื้อหา เพิ่มความเขมขนของเนื้อหาหรือกิจกรรมสาระสากล  

ไดแก ทฤษฎีความรู การเขียนความเรียงขั้นสูง กิจกรรมสรางสรรคประโยชน 

เพื่อสังคม และเนื้อหาสาระการเรียนรูที่สงเสริมสูความเปนเลิศ 

�� �«��ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรูดวยตนเองใหแกนักเรียน 

�� �«��ใชหนังสือ ตำราเรียน สื่อที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

�� �«��จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบหองเรียนคุณภาพ และแหลงเรียนรู 

ที่มีประสิทธิภาพ 

�� �«��ใชระบบการวัดและประเมินผลที่เนนมาตรฐานการเรียนรูและเทียบเคียง 
ไดกับมาตรฐานสากล  

 
¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ 

�� �«��บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพที่ ไดรับการรับรองจากองคกร 

มาตรฐานสากล 

�� �«��มีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ทั้งในประเทศ  
และตางประเทศ  

�� �«��นำวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ 

ครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน 

�� �«��มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ  
�� �«��สามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรดานตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศ 

ในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพ 

ความตองการและจำเปน 

�� �«��มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเปนภาคีรวมพัฒนา  
ทั้งในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ 



ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒÂØ¤ãËÁ‹ÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å 2561 11

�� �«��จัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวาง 

ภาคี/ครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา 

�� �«��โรงเรียนมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

�� �«��นักเรียนและครูมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่นทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ 

 
¿“√°‘®À≈—°¢Õß‚√ß‡√’¬π„π°“√æ—≤π“·≈–¬°√–¥—∫¥”‡π‘π‚§√ß°“√ 

 Ÿà‚√ß‡√’¬π Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 
 1. ศึกษาทำความเขาใจโครงการและสรางความตระหนักใหแกบุคลากร 

ในโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ 

 2. จัดทำแผนกลยุทธ และนำกลยุทธสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

สูมาตรฐานสากล 

 3. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาโรงเรียน 

สูมาตรฐานสากล    

 4. พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ และปรับบรรยากาศสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอน 

 5. เตรียมการและพัฒนาครูตามความตองการจำเปนในการยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 6. ดำเนินการบริหารดวยระบบคุณภาพ 

 7. จัดตั้งและดำเนินการโรงเรียนภาคี/เครือขายรวมพัฒนา 

 8. ติดตามประเมินผล ทบทวนกลยุทธ วิจัยและพัฒนาการจัดหลักสูตรและ

การสอน  

 9. นำเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 10. รายงานผลการประเมินโครงการพรอมทั้งประชาสัมพันธเผยแพร 
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3 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School เปนโรงเรียนใน

โครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความ

มุงหวังไววา นักเรียนมีศักยภาพ เปนพลเมืองโลก โดยมีโรงเรียนในโครงการ 

ทั่วประเทศรวม 500 โรงเรียน ดวยการคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพในการ 

ตอยอดใหบรรลุวัตถุประสงคโครงการ ใชระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต 

ป พ.ศ. 2553-2555 โดยมีเจตนารมณดังนี้ 

 
ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพหมายถึง เปนคนดี เปนคนเกง

เปนคนที่สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมีความสุข บนพื้นฐานของ 

ความเปนไทยภายใตบริบทสังคมโลกใหม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถ

ในระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและ

เพื่อสมรรถนะในการแขงขัน 

 
โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสูมาตรฐานสากล ผานการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพแหงชาติ (TQA) เปนโรงเรียนยุคใหมที่จัดการศึกษาแบบองครวม 

และบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง 

เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนน 

ความแตกตางตามศักยภาพของผูเรียนโดยคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ ทั้งนี้จำเปน

ตองมีสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่เหมาะสม และปรับประยุกตใชไดสมประโยชน ทันตอการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณโลก 
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ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดวย 

วิธีการที่เหมาะสมหลากหลายอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ

เรียนรูและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในระดับสากล 

ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันตอวิชาชีพอยางแนนแฟน 

 
โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศึกษาระดับทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ตลอดจนเครือขายสนับสนุน

จากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนศูนยและรวมเปน

เครือขายพัฒนาความรูใหกับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป  

 
  ในปงบประมาณ 2553 ซึ่งเปนปแรกของการเริ่มโครงการ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดำเนินกิจกรรมหลักที่สำคัญมีผลปรากฏดังนี้ 

 
จัดทำสื่อ เอกสาร สนับสนุนการดำเนินงาน ผลิตเอกสาร คูมือ แนวทาง 

การดำเนินโครงการ สำหรับบุคลากร สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักของเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา 

และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 

 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมริ เวอร ไซด กรุงเทพฯ  

โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)  

ไดกรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษทิศทางและแนวทาง

การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล พรอมการมอบนโยบาย และสรางความ

ตระหนักใหเกิดความพรอมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

 

4 

5 

1 

2 



ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒÂØ¤ãËÁ‹ÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å 2561 15

การประชุมปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมดัชนีการศึกษาและเว็บไซดโรงเรียน

มาตรฐานสากล คณะทำงานและเจาหนาที่ สมป.จำนวน 30 คน วันที่ 2-5 

มีนาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี และไดเริ่มใหบริการ

เว็บไซต 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

  
 
  
 
 
 
  
 
http://www.worldclassschoolthai.net/ 

 

เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา 19 เครือขาย จัดประชุมปฏิบัติการ

บุคลากรหลักของโรงเรียน 500 แหงๆ ละ 8 คน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธของ

โรงเรียน และจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษาดำเนินการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 ภูมิภาค มีนาคม-เมษายน 2553 

 ระหวางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนในโครงการฯ 
จำนวน 500 โรงเรียน โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานคณะกรรมการ

ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และประธานคณะกรรมการเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษารวมเปนสักขีพยาน 

5 
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