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โรงเรียนมาตรฐานสากล
(World - Class Standard School)
1. ลักษณะการเป็ นมาตรฐานสากล ประกอบด้ วย
1) การจัดการเรียนการสอน
2) บริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพ

2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลมี ดังนี้
1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen) [ เป็ นเลิศวิชาการ,สื่ อสารสองภาษา,
ลา้ หน้ าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ]
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)
3) บริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

3. วัตถุประสงค์ โรงเรียนมาตรฐานสากล
1) พัฒนาผู้เรียนให้ มีศักยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen)
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)
3) ยกระดับการบริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
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เป้ าหมาย การพัฒนาและยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี การศึกษา 2553 -2555
ปี
2553
2554
2555

จานวนโรงเรียน
200 ผ่านการประเมิน
200 ผ่านการประเมิน
100 ผ่านการประเมิน

โดยดาเนินการพัฒนา 5 ด้ าน ดังนี้
1. ปี การศึกษา 2553 พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา จานวน 500 โรงเรียน ดังนี้
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาทีเ่ ทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากลโดยนาจุดเด่ นจากหลักสู ตรต่ างๆ เช่ น
(1) หลักสู ตร English Program (EP)
Mini English Program (MEP)
International English Program (IEP) หรือ
International Baccalaureate (IB)
(2) หลักสู ตร ความเป็ นเลิศเฉพาะทาง (วิทย์ - คณิต ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา)
โดยทุกหลักสู ตร ปรับเนือ้ หาวิชาพืน้ ฐานต่ าง ๆ ให้ มีความเข้ มข้ นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
และจัดให้ มีกจิ กรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / รายวิชาเพิม่ เติม 3 วิชา ได้ แก่
ทฤษฎีองค์ ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสู ง (Extended Essay)
และการสร้ างโครงงาน (Create Project Work)

2. พัฒนาการเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ ภาษาอังกฤษ
จานวน 500 โรงเรียน
2.1 ปี 2553 พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โดยใช้ ภาษาอังกฤษ
จานวน 250 โรงเรียน
2.2 ปี 2554 พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โดยใช้ ภาษาอังกฤษ
จานวน 250 โรงเรียน
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3. พัฒนาครู ผู้สอน
3.1 พัฒนาครู ผ้ สู อนในสาระการเรียนเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญีป่ ุ่ น
และอืน่ ๆ) จานวน 350 โรงเรียน จานวน 1,400 คน (ร่ วมกับศูนย์ ภาษาต่ างประเทศที่ 2 )
3.2 พัฒนาครู ผ้ สู อน สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ เพือ่ ใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
ก ารสอน จานวน 500 โรงเรียน จานวน 3,667 คน (ร่ วมกับสานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน) ดังนี้
ระดับประถมศึกษา (119 โรงเรียน)
- ครู ผ้ สู อนสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จานวน 119 โรงเรียน ๆ โรงเรียนละ 2 คน
รวม 238 คน
ระดับมัธยมศึกษา (381 โรงเรียน)
- ครู ผ้ สู อนสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 381 โรงเรี ยน โรงเรียนละ 3 คน จานวน 1,143 คน
- ครู ผ้ สู อนสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 381 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน จานวน 2,286 คน

4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
4.1 พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล จานวน 500 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน
รวมจานวน 2,500 คน ร่ วมกับสานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยมีหลักสู ตร
การพัฒนา ดังนี้
- พัฒนาศักยภาพการใช้ IT และการใช้ ภาษาอังกฤษจาแนกตามกลุ่มศักยภาพผผู้บริหารในแต่ ละ
ด้ าน โดย โปรแกรม WCSSP
- การพัฒนาโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

5. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน
5.1 พัฒนาบุคลากรหลักของเรียนมาตรฐานสากลเกีย่ วกับการจัดทาแผนกลยุทธ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล จานวน 500 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวมจานวน 4,000 คน
(ร่ วมกับ ศกม.และศนม.)
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คุณลักษณะผู้เรียน
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็ นพลโลก
(World Citizen)
ด้ านคุณลักษณะของผู้เรียน
1. เป็ นเลิศวิชาการ
2. สื่ อสารได้ อย่ างน้ อย 2 ภาษา
3. ลา้ หน้ าทางความคิด
4. ผลิตงานอย่ างสร้ างสรรค์
ด้ านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีลกั ษณะ ดังนี้
1. เป็ นเลิศวิชาการ
1.1 นักเรียนมีผลสั มฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
เป็ นทีย่ อมรับจากสถาบันนานาชาติ
1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็ นทีป่ ระจักษ์ สามารถแข่ งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.3 นักเรียนสามารถเข้ าศึกษาต่ อในระดับ ทีส่ ู งขึน้ จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่ างประเทศได้ ในอัตราสู ง
1.4 นักเรียนมีผลการเรียนทีส่ ามารถถ่ ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่ างๆ ในนานาชาติได้

2. สื่ อสารได้ อย่ างน้ อย 2 ภาษา
2.1 นักเรียนใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาต่ างประเทศอืน่ ๆ ในการสื่ อสารได้ ดี
2.2 นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ
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3. ลา้ หน้ าทางความคิด
3.1 นักเรียนสร้ างกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และจัดทาโครงงานทีเ่ สนอแนวคิดเพือ่ สาธารณะ
ประโยชน์ ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ
3.2 นักเรียนสามารถเขียนเรียงความขั้นสู ง

4. ผลิตอย่ างสร้ างสรรค์
4.1 นักเรียนสามารถเลือกเรียนและฝึ กวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้ าแข่ งขัน
ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ
4.3 นักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้ างสรรค์ งาน สื่ อสาร นาเสนอ
เผยแพร่ และแลกเปลีย่ นผลงานได้ ในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วดั คุณลักษณะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา
1. เป็ นเลิศวิชาการ
 ร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ในระดับดีขนึ้ ไป
 ร้ อยละของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษาสู งขึน้
 ร้ อยละของนักเรียนทีส่ มัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันสอบวัดผลทาง
ภาษา สอบได้ คะแนน ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 50 %

2. สื่ อสารได้ อย่ างน้ อย 2 ภาษา
 ร้ อยละของนักเรียนทีส่ ามารถสื่ อสารได้ อย่างน้ อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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3. ลา้ หน้ าทางความคิด
 ร้ อยละของนักเรียนทีส่ ามารถเสนอความเห็นจากสถานการณ์ ภายในโรงเรียนและท้องถิ่นได้
 ร้ อยละของนักเรียนทีเ่ ขียนเรียงความขั้นสู งได้

4. ผลิตอย่ างสร้ างสรรค์
 ร้ อยละของนักเรียนทีส่ ามารถเลือกเรียนวิชาชีพในท้องถิ่นของตนเองได้ 1 อาชีพ
 ร้ อยละของนักเรียนสามารถสร้ างสรรค์ ผลงานใหม่ ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ เสนอต่ อชุ มชนได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1. เป็ นเลิศวิชาการ
 ร้ อยละของนักเรียนที่มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดั บชาติอยู่ในระดับดี
เป็ นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ
 ร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เป็ นทีป่ ระจักษ์ สามารถแข่ งขัน
ในระดับชาติ และนานาชาติ
 ร้ อยละของนักเรียนที่สามารถเข้ าศึกษาต่ อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในและต่ างประเทศ
 อัตราการเพิม่ ของรางวัลทีไ่ ด้ รับจากการแข่ งขันทางวิชาการ/วิชาชีพระดับนานาชาติ

2. สื่ อสารได้ อย่ างน้ อย 2 ภาษา
 ร้ อยละของนักเรียนทีส่ ามารถใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ในการสื่ อสารได้ ดี
 ร้ อยละของนักเรียนที่ สามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาติ
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3. ลา้ หน้ าทางความคิด
 ร้ อยละของนักเรียนทีส่ ร้ างกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และจัดทาโครงงานทีเ่ สนอแนวคิดเพือ่
สาธารณะประโยชน์ กบั นักเรียนต่ างวัฒนธรรม
 ร้ อยละของนักเรียนทีเ่ ขียนเรียงความขั้นสู งได้

4. ผลิตอย่ างสร้ างสรรค์
 ร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีผลงานการประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ และออกแบบผลงานทางวิชาการ/อาชีพ
เข้ าร่ วมแข่ งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
 ร้ อยละของนักเรียนทีจ่ บการศึกษาทางด้ านอาชีพ
 ร้ อยละของนักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้ างสรรค์ งานทั้งด้ านวิชาการ
และอาชีพ โดยสามารถสื่ อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลีย่ นผลงานได้ ในระดับนานาชาติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เป็ นเลิศวิชาการ
 ร้ อยละของนักเรียนที่มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนผ่ านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
เป็ นทีย่ อมรับจากสถาบันนานาชาติ
 ร้ อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เป็ นทีป่ ระจักษ์ สามารถแข่ งขัน ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
 ร้ อยละของนักเรียนที่สามารถเข้ าศึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่ างประเทศได้
ในอัตราสู ง
 อัตราการเพิม่ ของรางวัลทีไ่ ด้ รับจากการแข่ งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
 ร้ อยละของนักเรียนมีผลการเรียนทีส่ ามารถถ่ ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่ าง ๆ ในนานาชาติ
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2. สื่ อสารได้ อย่ างน้ อย 2 ภาษา
 ร้ อยละของนักเรียนที่ใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาต่ างประเทศที่ 2 อืน่ ๆ
ในการสื่ อสารได้ ดี
 ร้ อยละของนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษา นานาชาติ

3. ลา้ หน้ าทางความคิด
 ร้ อยละของนักเรียนทีส่ ร้ างกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และจัดทาโครงงานความคิดเพือ่
สาธารณะประโยชน์ กบั นักเรียนนานาชาติ
 ร้ อยละของนักเรียนทีเ่ ขียนเรียงความขั้นสู งได้

4. ผลิตอย่ างสร้ างสรรค์
 ร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีผลงานการประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้ าแข่ งขัน
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
 ร้ อยละของนักเรียนทีจ่ บการศึกษาทางด้ านอาชีพ (ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา)
 ร้ อยละของนักเรียนที่สามารถใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้ างสรรค์ งานทั้งด้ าน
วิชาการและอาชีพ โดยสามารถสื่ อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลีย่ นผลงานในระดับ
นานาชาติได้
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การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
(World – Class Standard)
1. ด้ านคุณภาพวิชาการ
2. ด้ านคุณภาพของครู
3. ด้ านการวิจัยและพัฒนา

1. ด้ านคุณภาพวิชาการ
 โรงเรียนจัดหลักสู ตรทางเลือกทีเ่ ทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล ได้ แก่ หลักสู ตร English
Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program (IEP)
International Baccalaureate (IB) หรือหลักสู ตรความเป็ นเลิศเฉพาะทาง
 โรงเรียนจัดหลักสู ตรทีส่ ่ งเสริมความเป็ นเลิศตอบสนองต่ อความถนัดและศักยภาพตามความ
ต้ องการของผู้เรี ยน
 โรงเรียนจัดหลักสู ตรด้ านอาชี พ (ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา)
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้ วยภาษาอังกฤษ
 ปรับลดเนือ้ หาเพิม่ ความเข้ มข้ นของ 1) เนือ้ หาหรือกิจกรรมสู่ มาตรฐานสากล [(ทฤษฎีองค์ ความรู้
(Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสู ง (Extended Essay) การ สร้ างโครงงาน
(Create Project Work)] 2) เนือ้ หากิจกรรมสู่ สาระการเรียนรู้ ทจี่ ะส่ งเสริมสู่ ความเป็ นเลิศ
 ลดเวลาสอน เพิม่ เวลาเรียนรู้ ด้วยตนเองให้ แก่ นักเรียน
 โรงเรียนใช้ หนังสื อ ตาราเรียน สื่ อทีม่ ีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาใช้ ระบบห้ องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom
System)
 โรงเรียนใช้ ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้ อเขียน
สอบปากเปล่า สอบสั มภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่ าง ๆ
ทั้งในและต่ างประเทศ
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ตัวชี้วดั คุณภาพวิชาการ





ร้ อยละของโรงเรียนทีจ่ ัดหลักสู ตรทางเลื อกทีเ่ ทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล
ร้ อยละของโรงเรียนทีจ่ ัดหลักสู ตรด้ านอาชี พ (ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา)
ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของโรงเรียนทีจ่ ัดหลักสู ตรเทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล
ร้ อยละของโรงเรียนทีจ่ ัดให้ มีรายวิชา ทฤษฎีองค์ ความรู้ การเขียนความเรียงขั้นสู ง
และการสร้ างโครงงาน

2. ด้ านคุณภาพครู
 ครู ผ้ สู อนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ด้ านวิชาการผ่านการประเมิน ใน
ระดับชาติ
 ครู ผ้ สู อนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้ านอาชีพ ผ่านการประเมินในระดับชาติ
 ครู สามารถใช้ ภาษาต่ างประเทศในการสื่ อสาร
 ครู ใช้ หนังสื อ ตาราเรียนและสื่ อทีเ่ ป็ นภาษาต่ างประเทศในการจัดการเรียนการสอน
 ครู ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และการเผยแพร่ ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)
 ครู สามารถแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ
 ครู ใช้ การวิจัย สื่ อ นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาผู้เรียนอย่ างต่ อเนื่อง

ตัวชี้วดั คุณภาพครู







ร้ อยละของครู ด้านวิชาการทีผ่ ่านการประเมินความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ
ร้ อยละของครู ผ้ สู อนด้ านอาชี พทีผ่ ่ านการประเมินความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ
ร้ อยละของครู ทมี่ ีผลงานวิจัยโครงงาน หนังสื อ บทความ หรือเป็ นวิทยากร
อัตราการเพิม่ ของครู ทสี่ ามารถใช้ ภาษาต่ างประเทศในการสื่ อสาร
ร้ อยละของครู ทสี่ ามารถใช้ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของครู ทเี่ ข้ าร่ วมกิจกรรมทีจ่ ัดให้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั นานาชาติ

11

3. ด้ านการวิจัยและพัฒนา
 โรงเรียนดาเนินการจัดทาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้ านต่ าง ๆ อย่างต่ อเนื่อง และ
ใช้ ผลการวิจัย เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วดั วิจัยและพัฒนา
 ร้ อยละของโรงเรียนทีม่ ีผลการวิจัย เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างน้ อย ปี การศึกษาละ 1 เรื่อง
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บริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพ
(Quality System Management)
1. ด้ านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
2. ด้ านระบบการบริหารจัดการ
3. ด้ านปัจจัยพืน้ ฐาน
4. ด้ านเครือข่ ายร่ วมพัฒนา

1. ด้ านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้บริหารมีวสิ ั ยทัศน์ และสามารถนาโรงเรียนสู่ การเป็ นมาตรฐานสากล
 ผู้บริหารบริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพ
 ผู้บริหารมีความเป็ นผู้นาทางวิชาการ (Academic Leadership) ทีม่ ีผลงานปรากฏเป็ น
ทีย่ อมรับ
 ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการสื่ อสารและการบริหารจัดการ
 ผู้บริหารสามารถใช้ ภาษาต่ างประเทศในการสื่ อสาร
 ผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการจัดการศึกษานานาชาติ

ตัวชี้วดั คุณภาพผู้บริหารโรงเรียน





ร้ อยละของโรงเรียนทีจ่ ัดการศึกษาได้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ร้ อยละของผู้บริหารทีผ่ ่ านเกณฑ์ การประเมินทีเ่ กีย่ วข้ อง TQA
ร้ อยละของผู้บริหารทีส่ ามารถใช้ เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ร้ อยละของผู้บริหารสามารถใช้ ภาษาต่ างประเทศในการสื่ อสาร
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2. ด้ านระบบบริหารจัดการ
 โรงเรียนบริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพทีไ่ ด้ รับการรับรองจากองค์ กรมาตรฐานสากล
ระดับโลก
 โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้ างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ
 โรงเรียนนาวิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ (Best Practices) มาใช้ ในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้ านของโรงเรียน
 โรงเรียนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การบริหารจัดทั้งในประเทศ / ต่ างประเทศ
 โรงเรียนมีการบริหารด้ านบุคลากรอย่ างมีอสิ ระ และคล่ องตัว โดย สามารถกาหนดอัตรากาลัง
สรรหา บรรจุ จัดจ้ าง ส่ งเสริม และพัฒนา
 โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้ านต่ าง ๆ เพือ่ พัฒนาความเป็ นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้ อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้ องการและจาเป็ น

ตัวชี้วดั ด้ านระบบบริหารจัดการ
 ร้ อยละของโรงเรียนทีบ่ ริ หารจัดการตามขั้นตอนของ TQA
 ร้ อยละของโรงเรียนทีม่ ีการบริหารด้ านบุคลากรอย่ างมีอสิ ระ และคล่ องตัว
ในการกาหนดอัตรากาลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้ าง ส่ งเสริมและพัฒนา
 ร้ อยละของโรงเรียนทีม่ ีการระดมทรัพยากรด้ านต่ าง ๆ เพือ่ พัฒนาความเป็ นเลิศ
ในการจัดการศึกษาโดยสามารถบริหารจัดการได้ อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้ องการ
และจาเป็ น
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3. ด้ านปัจจัยพืน้ ฐาน
 โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมี จานวนนักเรียนต่ อห้ อง ( ปฐมวัย 25 คน :1 ห้ อง,
ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้ อง,มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้ อง )
โดยมีจานวนครู ทมี่ ีความรู้ ตรงสาขาวิชาทีส่ อนเพียงพอ และมีอตั รา ส่ วนครู 1 คน ต่ อ
นักเรียนไม่ เกิน 20 คน
 ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไม่ เกิน 20 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
 โรงเรียนจัดให้ มีหนังสื อ / ตาราเรียนทีม่ ีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ นักเรียน
ได้ ใช้ เรียนอย่างเพียงพอ
 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ พกพา สาหรับนักเรียนทุกคน
 โรงเรียนมีเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตแบบความเร็วสู งเชื่ อมโยงครอบคลุมพืน้ ที่ ของโรงเรียน
 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย (Electronic Multi - Media Classroom)
ห้ องทดลอง ห้ องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เน้ นความเป็ นเลิศ
ของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่ างพอเพียง และสามารถเชื่ อมโยงเครือข่ าย เพือ่ การเรียนรู้ และ
สื บค้ นข้ อมูลได้ รวดเร็ว
 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่ งเรียนรู้ ศูนย์วทิ ยบริการ (Resource Center) ทีม่ ีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศเอือ้ ต่ อการใช้ บริการ มีสื่อทีพ่ อเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกจิ กรรมทีส่ ่ งเสริม
การอ่านการเรียนรู้ และการค้ นคว้ าอย่ างหลากหลาย

ตัวชี้วดั ด้ านปัจจัยพืน้ ฐาน
 ร้ อยละของโรงเรียนทีม่ ีห้องอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย
 ร้ อยละของโรงเรียนทีม่ ีห้องทดลอง ห้ องปฏิบัติการพร้ อมอุปกรณ์ ทที่ นั สมัยเป็ นไปตามเกณฑ์
 ร้ อยละของโรงเรียนทีม่ ีห้องสมุด ศูนยวิทยบริการ ((Resource Center)ทีม่ ีการบริการด้ วย
ระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
 ร้ อยละของครู / นักเรียนทีม่ ีความพึงพอใจในการใช้ ห้องสมุดศูนยวิทยบริการ
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4. ด้ านเครือข่ ายร่ วมพัฒนา
 โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็ นเครือข่ ายร่ วมพัฒนา ทั้งในระดับ
ท้ องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่ างประเทศ
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และทรัพยากรระหว่างเครือข่ าย
โรงเรียนร่ วมพัฒนา
 โรงเรียนมีเครือข่ ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์ กรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
 นักเรียนและครู มีเครือข่ ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั บุคคลอืน่ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ

ตัวชี้วดั ด้ านเครือข่ ายร่ วมพัฒนา
 ร้ อยละของโรงเรียนทีม่ ีเครือข่ ายร่ วมพัฒนา ทั้งในระดับท้ องถิ่นภูมิภาค ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
 ร้ อยละของครู /นักเรียนทีม่ ีเครือข่ ายเรียนรู้ กบั บุคคลอืน่ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ

16

ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับดาเนินโครงการสู่ โรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล
1. ศึกษาทาความเข้ าใจโครงการและสร้ างความตระหนักให้ แก่ บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
2. จัดทาแผนกลยุทธ์ เพือ่ พัฒนาโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธ์ ให้ สพฐ. พร้ อมทั้ง
จัดทาพันธะสั ญญา(กรอบ)ในการขับเคลือ่ นโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล
3. จัดทาสาระรายวิชาเพิม่ เติมสู่ ความเป็ นเลิศ
4. จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล
และเสนอหลักสู ตรต่ อ สพฐ.
5. จัดทาห้ องปฏิบัติการ Resource Center ห้ องสมุดพร้ อมทั้งจัดหาครุ ภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่ อ
ปรับบรรยากาศสิ่ งแวดล้ อมของโรงเรียนเพือ่ ให้ เอือ้ ต่ อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ สากล
6. สารวจข้ อมูลครู เพือ่ เตรียมการพัฒนา
7. ดาเนินการบริหารด้ วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดาเนินการเครือข่ ายร่ วมพัฒนา
8. วิจัยและพัฒนาหารู ปแบบการจัดหลักสู ตรและการสอน โดยการมีส่วนร่ วม
9. นาเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
10. รายงานผลการประเมินโครงการ

