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ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้เริ่มด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำยกระดับ
คุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำในปีกำรศึกษำ 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสรรพก ำลังส ำหรับ 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือ ระหว่ำงโรงเรียนให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
โรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล เพื่อให้ได้รับควำมนิยมและเป็นท่ีศรัทธำของนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ให้ปรำกฏผลเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  

โรงเรียนคู่พัฒนำเป็นนวัตกรรมท่ียึดแนวคิดกำรร่วมพัฒนำเป็นหลักส ำคัญในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยพิจำรณำโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 
ท้ังกรุงเทพมหำนครและในภูมิภำค ท่ีมีพื้นท่ีใกล้เคียงกันท่ีสำมำรถเดินทำงไปร่วมท ำกิจกรรม 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้สะดวก และสำมำรถรองรับนักเรียนท่ีเกินแผนกำรรับนักเรียนของ
โรงเรียนยอดนิยมได้ เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยของโรงเรียนคู่พัฒนำ เพื่อพัฒนำโรงเรียน(น้อง)  
สู่มำตรฐำนสำกล และในปีกำรศึกษำ 2558  โรงเรียนคู่พัฒนำ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพ 
ท้ังสิ้นจ ำนวน 50 คู่ ประกอบด้วย โรงเรียนในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 10 คู่และโรงเรียนภูมิภำค 
จ ำนวน 40 คู่  

ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย       
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียน 
คู่พัฒนำ เพื่อน ำผลท่ีได้มำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ 
ใหเ้ทียบเคียงมำตรฐำนสำกลต่อไป 
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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

พุทธศักรำช 2554 ตำมมำตรำ 49 ด้ำนสิทธิและเสรีภำพ ในกำรศึกษำ บัญญัติไว้ว่ำ บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ สิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ในท ำนองเดียวกัน พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 10 ได้บัญญัติ
ให้กำรจัดกำรศึกษำให้บุคคลมีสิทธิและ โอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 
12 ปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ท ำให้กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้
ก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำท่ีมุ่งจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพเพื่อให้เยำวชนไทยได้รับโอกำส      
ทำงกำรศึกษำเท่ำเทียมกันทุกแห่ง (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2555 : 2)  

จำกสถำนกำรณ์กำรรับนักเรียนท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่ำนิยมส่งนักเรียน
เข้ำเรียนในโรงเรียนท่ีมีอัตรำกำรแข่งขันสูงและมีชื่อเสียงมำกกว่ำท่ีจะน ำนักเรียนไปสมัครเรียน
โรงเรียนใกล้บ้ำนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีของตนเอง  เนื่องจำกผู้ปกครองคิดว่ำคุณภำพของโรงเรียน       
มีควำมแตกต่ำงกัน ท ำให้โรงเรียนท่ัวไปมีจ ำนวนนักเรียนลดลง (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ,2555 : 11) ประกอบกับปัจจุบันโรงเรียนต่ำงๆ ยังมีควำมเหลื่อมล้ ำในควำมพร้อม          
ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภำพและได้รับควำมนิยมในระดับท่ีต่ำงกัน ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำร 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง โดยมีเป้ำหมำยหลักคือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำไทย 
เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ จึงส่งเสริมให้มีโรงเรียนคู่พัฒนำขึ้น เพ่ือร่วมกัน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและรองรับนักเรียนท่ีเกินกว่ำแผนกำรรับนักเรียนประจ ำปีของโรงเรียน 
ท่ีมีกำรแข่งขันสูง  

โรงเรียนคู่พัฒนำ เป็นนวัตกรรมของกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีใช้แก้ปัญหำในกำรรับนักเรียน 
ท่ีมีจ ำนวนนักเรียนแตกต่ำงกันระหว่ำงโรงเรียนท่ีกำรแข่งขันสูงกับโรงเรียนท่ัวไป โดยกำรเพิ่ม
คุณภำพให้กับโรงเรียนท่ัวไปท่ียังไม่ได้รับควำมนิยมจำกผู้ปกครอง ให้มีคุณภำพได้รับควำมศรัทธำ
และกำรยอมรับจำกผู้ปกครองเพื่อสำมำรถรองรับนักเรียนจำกโรงเรียนท่ีมีอัตรำกำรแข่งขันสูง  
เป็นกำรประกันโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่เยำวชนในวัยเรียน ตลอดจนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
สู่มำตรฐำนสำกล 
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        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย 
จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ ซึ่งพิจำรณำโรงเรียนคู่พัฒนำ                                    
ท้ังในกรุงเทพมหำนครและในภูมิภำค ท่ีมีพื้นท่ีใกล้เคียงกันสำมำรถเดินทำงไปร่วมท ำกิจกรรม  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้สะดวก และสำมำรถรองรับนักเรียนท่ี เกินแผนกำรรับนักเรียน       
ของโรงเรียนยอดนิยมได้ เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในลักษณะโรงเรียนคู่พัฒนำ เป็นเครื่องมือส ำคัญ
ในกำรระดมสรรพก ำลังเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนโดยร่วมกันขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำมุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล โดยกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำของส ำนักบริหำรงำน
กำรมัธยมศึกษำ ตอนปลำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรมำแล้ว  
ในปีกำรศึกษำ 2558 ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพของกำรด ำเนินกำร จึงได้ก ำหนดให้มีกำร
ก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำเพื่อน ำมำพัฒนำคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ต่อไป        

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ 

ของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

2. เพื่อศึกษำปัญหำ และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนคู่พัฒนำ ของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ      
ของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน    

เป้ำหมำย 
 เป้ำหมำยส ำคัญของกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ คือ กำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของ
โรงเรียนคู่พัฒนำ ในโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ ของส ำนักบริหำรงำน    
กำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ีด ำเนินกำรใน           
ปีกำรศึกษำ 2558  ท้ังสิ้นจ ำนวน 50 คู่ ประกอบด้วย โรงเรียนในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 10 คู่
และโรงเรียนภูมิภำค จ ำนวน 40 คู่
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ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนคู่พัฒนำในครั้งนี้มียุทธศำสตร์ 
ที่จะด ำเนินกำร 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
เป้ำหมำยหลัก:  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร                     

เป็นนักคิดวิเครำะห์คิดสังเครำะห์  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร รวมท้ังกำรใช้เทคโนโลยี  
เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้แบบร่วมมือและมีทักษะ
ในกำรด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

มำตรกำรและแนวทำงพัฒนำ 
1. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหำควำมรู้        

ด้วยตนเองและมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 แนวทำงด ำเนินงำน 

1.  พัฒนำและใช้รำยวิชำพื้นฐำนร่วมกันของโรงเรียนคู่พัฒนำ  
2.  จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นด้ำนคิดวิเครำะห์คิดสังเครำะห์ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้

โครงงำนเป็นฐำนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ 
3.  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำธำรณะให้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4.  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน 
5.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองโดยใช้ ICT 
6.  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยกำรมีส่วนร่วมเรียนรู้ทักษะชีวิตที่จ ำเป็น 

เพ่ือกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข 
7.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนผู้เรียน (KM) ในโรงเรียนคู่พัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบบริหำรโรงเรียน 
 เป้ำหมำยหลัก: ทบทวนตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ กำรจัดโครงสร้ำง  
และระบบกำรบริหำรงำนของโรงเรียนให้เป็นไปตำมหลักกำร  กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนแบบ 
คู่พัฒนำและกำรบริหำรท่ีดี ท่ีเน้นกำรบริหำรคุณภำพเชิงระบบแบบมีส่วนร่วมเพื่อควำมมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และสังคม
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มำตรกำรและแนวทำงพัฒนำ 
1.  ส่งเสริมให้มีกำรทบทวน /ตรวจสอบ  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
2.  สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบ/ทบทวนแผนปฏิบัติกำร/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อเอื้อต่อ

กำรพัฒนำร่วมกัน 
3.  ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ระหว่ำงครู ของโรงเรียน 

คู่พัฒนำ 
4.  พัฒนำระบบบริหำรงำนวิชำกำรให้สอดคล้องกับสภำพท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

มุ่งพัฒนำและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมอำเซียน  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  

5.  ส่งเสริมกำรบริหำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนคู่พัฒนำท้ังด้ำนบุคลำกร สื่อวัสดุ 
อุปกรณ ์

6.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำและสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศ
ระหว่ำงโรงเรียนคู่พัฒนำ 

7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนคู่พัฒนำสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
8.  วำงแผนร่วมกันในกำรรับนักเรียน 
แนวทำงด ำเนินกำร 
1.  จัดให้มีกำรทบทวน  /ตรวจสอบ  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
2.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3.  จัดท ำแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนคู่พัฒนำท้ังด้ำนบุคลำกร 

สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
4.  จัดกิจกรรมนิเทศภำยในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพร่วมกัน 
5.  จัดให้มีกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงครูของโรงเรียนคู่พัฒนำ 
6.  จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนของโรงเรียนคู่พัฒนำ 
7.  จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำท่ีขำดแคลนหรือใช้

ระบบพี่เลี้ยง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 เป้ำหมำยหลัก :พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ 
ในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน กำรใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
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มำตรกำรและแนวทำงพัฒนำ 
1. เร่งรัด พัฒนำสมรรถนะครูในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2. เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3. พัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
4. สร้ำงเสริมจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 
แนวทำงด ำเนินกำร 
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกันเพื่อกำรพัฒนำรำยวิชำพื้นฐำน กำรออกแบบกิจกรรม 

กำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
2.  จัดศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีกำรเรียนรู้ในโรงเรียนคู่พัฒนำ 
3.  จัดกิจกรรมกำรสังเกตชั้นเรียนของครูในโรงเรียนคู่พัฒนำ 
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
5.  จัดกิจกรรม ยกย่อง ชมเชย ให้ก ำลังใจครูในโรงเรียนคู่พัฒนำท่ีมีผลงำนดีเด่นในด้ำนต่ำง ๆ  
6.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของครูในโรงเรียนคู่พัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
เป้ำหมำยหลัก:จัดสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

โดยพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนสำมำรถสืบค้นและแสวงหำควำมรู้ได้อย่ำงท่ัวถึงและรวดเร็ว
พัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต  

มำตรกำรและแนวทำงพัฒนำ 
1.  ส่งเสริมให้มีบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2.  พัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต  
3.  สนับสนุนให้มีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยระบบ Online และ Offline  
4. ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียนให้มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

มีควำมสะอำด ร่มร่ืน สวยงำม ปลอดภัย 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. จัดบรรยำกำศในห้องเรียน 
2. จัดบรรยำกำศในห้องปฏิบัติกำร 
3. จัดบรรยำกำศในห้องพิเศษอื่น ๆ เช่น ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    

ห้องดำรำศำสตร ์ห้องพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ฯลฯ 
4. จัดบรรยำกำศท่ีมีชีวิตชีวำ มีกำรเคล่ือนไหว มีกำรใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำรเรียนรู้ 

สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำรบริกำรและส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรเรียนรู้  
อย่ำงต่อเนื่อง
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5. จัดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์(e-library) ร่วมกันกับโรงเรียนคู่พัฒนำ 
6.  จัดศูนย์วิทยบริกำร (resource center) ร่วมกันกับโรงเรียนคู่พัฒนำ 
7.  จัดพื้นท่ีกำรใช้อินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wi-Fi Zone) เช่น ในสวน ใต้ถุนอำคำร เป็นต้น 
8.  จัดกำรเรียนทำงไกล (Distance Learning) 
9.  จัดห้องเรียนไร้พรมแดน/ระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนระบบสำรสนเทศ (DLIT) 
10. จัดห้องศูนย์สื่อ ICT 
11. จัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ เช่น อุทยำนกำรศึกษำจัดบรรยำกำศศูนย์อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศำสตร์ สวนวรรณคดีเป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เป้ำหมำยหลัก :พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรกำร 

จัดกำรศึกษำกำรวิจัยกำรบริกำรวิชำกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียนเกิดประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

มำตรกำรและแนวทำงพัฒนำ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
 2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนศึกษำ 
 2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 3. มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 4. น ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไปใช้ออกแบบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 5. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 6. ใช้ห้องเรียนทำงไกลเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 7. น ำส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็น e-book และ e-learning มำใช้จัดกำรเรียนรู้ 
 8. จัดให้ผู้เรยีนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 9. จัดท ำและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนและสื่อมัลติมิเดีย (Multimedia) ให้ทันสมัย 
เหมำะสมกับบริบท และธรรมชำติวิชำร่วมกันกับโรงเรียนคู่พัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  6 พัฒนำคุณภำพระบบประกันคุณภำพ 
 เป้ำหมำยหลัก: พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ด้วยกำรสร้ำง
มำตรฐำนของโรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและสังคม เผยแพร่ผลงำนของโรงเรียน       
สู่ผู้ปกครองและสำธำรณชน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
และได้รับกำรรับรองจำกองค์กรภำยนอก
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มำตรกำรและแนวทำงพัฒนำ 
1. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบประกันคุณภำพภำยในแบบมีส่วนร่วม 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ตำมบทบำทหน้ำท่ีของกำรด ำเนินงำนระบบ 

ประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. ด ำเนินกำรตรวจสอบ/ทบทวน กำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยใน 

ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
ภำยในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2554 

2. สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยใน 
และภำยนอกสถำนศึกษำให้บุคลำกร 
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ค ำชี้แจงคู่มือก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพ        
โรงเรียนคู่พัฒนำ 

การก ากับ และติดตามผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา และยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคู่พัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2558 จัดท าขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับ ติดตาม ศึกษา
ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการด าเนินการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา 
ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีรายละเอียดของวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
โรงเรียนคู่พัฒนาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ัง 42 เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน 50 คู่พัฒนา 
ใช้โรงเรียนคู่พัฒนาท่ีเป็นโรงเรียนน้องเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  

2. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
การก ากับ และติดตามผลการด าเนินการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียน 

คู่พัฒนา ท่ีด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2/2558 และภาคเรียนท่ี 1/2559 โดยมีระยะเวลาการ
ก ากับติดตาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 

3. วิธีก ำกับติดตำม  
โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบก ากับ และติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ

พัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา แล้วส่งข้อมูลผลการด าเนินการตามแบบก ากับและ
ติดตาม ฯ ดังนี้  

   3.1 ส่งไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินการทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ถึงส านักบริหารงาน 
การมั ธยมศึ กษาตอนปลาย ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน e-mail : 
srihata_u@hotmail.com  

   3.2 ส่งเอกสารการประเมินตนเองตามแบบก ากับ และติดตาม ท่ีมีลายมือผู้ให้ข้อมูล
และผู้รับรองข้อมูลของโรงเรียน ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัด 

4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 แบบก ากับ และติดตามผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ

โรงเรียนคู่พฒันา  แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  เป็นแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน 
ของโรงเรียน ได้แก่ จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน และข้อมูลระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
ของนักเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 
2558 และการด าเนินการมาตรการเร่งรัด ภาคเรียนท่ี 2/2558 และภาคเรียนท่ี 1/2559 
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        ตอนที่ 2 ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  เป็นแบบก ากับ ติดตามผลการ
พัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2558  การปฏิบัติของโรงเรียน 
และประมวลผลการพัฒนายกระดับคุณภาพของโรงเรียนคู่พัฒนา ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ คือ  
ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน ด้านพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านพัฒนาบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพ มรีายละเอียดดังนี้ 
    1) ระดับการปฏิบัติ ให้โรงเรียนประเมินตนเองตามการปฏิบัติ ได้แก่ 
ไม่ได้ด าเนินการ ก าลังด าเนินการ และด าเนินการแล้ว  
   2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
การด าเนินการในยุทธศาสตร์ ตามแบบบันทึกที่ก าหนดให้   
    3) ผลการด าเนินงาน ให้โรงเรียนบันทึก ตามแบบบันทึกที่ก าหนดให้   
        ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  เป็นแบบบันทึกข้อมูลโดยให้โรงเรียนเขียน
บรรยายเกี่ยวกับการด าเนินการหรือขั้นตอนปฏิบัติท่ีท าให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
มีหลักฐานหรือผลส าเร็จท่ีปรากฏชัดเจน สามารถน ามาเป็นต้นแบบหรือเผยแพร่ได้ อย่างน้อย 1 วิธี 
        ตอนที่ 4 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  เป็นแบบบันทึกข้อมูลโดยให้โรงเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

5. กำรใช้เคร่ืองมือ 
โรงเรียนคู่พัฒนาท่ีเป็นโรงเรียนน้องใช้เครื่องมือฉบับนี้ เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ในแต่ละรายการท่ีติดตาม โดยศึกษารายละเอียดของเครื่องมือ ดังนี ้
5.1 ศึกษา/อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล/รายละเอียดทุกรายการ 
5.2 โรงเรียนคู่พัฒนา  ให้ข้อมูลโดยพิจารณาจากหลักฐานร่องรอยต่างๆ ท่ีเห็นเป็น 

เชิงประจักษ์สอดคล้องกัน แล้วพิจารณาว่าโรงเรียนมีผลการส ารวจการปฏิบัติงาน ตามประเด็น 
ในแบบก ากับ และติดตามผลการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา  

5.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบก ากับ ติดตามผลการพัฒนายกระดับ
โรงเรียนคู่พัฒนา  ไปยังส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 
(srihata_u@hotmail.com) และส่งเอกสารรายงานให้ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาทราบ ท้ังสองทาง ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559  
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ค ำชี้แจงกำรประเมินตนเอง 

      แบบก ำกับ และติดตำมกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน  เป็นแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
ได้แก่ จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน และข้อมูลระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียน  
ในปีกำรศึกษำ 2557 และปีกำรศึกษำ 2558 
        ตอนที่ 2 ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์  เป็นแบบก ำกับ ติดตำมผล 
กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  กำรปฏิบัติของโรงเรียน 
และประมวลผลกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพของโรงเรียนคู่พัฒนำ ท้ัง 6 ยุทธศำสตร์ คือ  
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรโรงเรียน ด้ำนพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ด้ำนพัฒนำบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  ด้ำนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และด้ำนพัฒนำคุณภำพระบบประกันคุณภำพ มีรำยละเอียดดังนี้ 
     1) ระดับกำรปฏิบัติ ให้โรงเรียนประเมินตนเองตำมกำรปฏิบัติ 
ได้แก่ ไม่ได้ด ำเนินกำร ก ำลังด ำเนินกำร และด ำเนินกำรแล้ว  
     2) ผลกำรด ำเนินงำน ให้โรงเรียนบันทึก ตำมแบบบันทึกท่ีก ำหนดให้   
        ตอนที่  3 วิธีปฏิบัติ ท่ี เป็นเลิศ  เป็นแบบบันทึกข้อมูลโดยให้โรงเรียน 
เขียนบรรยำยวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนท่ีใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
อย่ำงน้อย 1 วิธี 
        ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  เป็นแบบบันทึกข้อมูลโดยให้โรงเรียน
เขียนแสดงควำมคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำต่อไป 

วิธีกำรด ำเนินกำรของโรงเรียน 
โรงเรียนคู่พัฒนำท่ีเป็นโรงเรียนน้องใช้เครื่องมือฉบับนี้ เพื่อตรวจสอบผลกำรพัฒนำ

ยกระดับคุณภำพของโรงเรียน ในแต่ละรำยกำรท่ีติดตำม โดยศึกษำรำยละเอียดของเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษำ/อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อมูล/รำยละเอียดทุกรำยกำร 
2. โรงเรียนคู่พัฒนำ ให้ข้อมูลโดยพิจำรณำจำกหลักฐำนร่องรอยต่ำงๆ  ท่ีเห็นเป็น 

เชิงประจักษ์สอดคล้องกัน แล้วพิจำรณำว่ำโรงเรียนมีผลกำรส ำรวจกำรปฏิบัติงำน ตำมประเด็น  
ในแบบก ำกับ และติดตำมผลกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ  

3. รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมแบบก ำกับ ติดตำมผลกำรพัฒนำยกระดับโรงเรียน  
คู่พัฒนำ ไปยังส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ 
(srihata_u@hotmail.com) และโรงเรียนต้องรำยงำนให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ทรำบ ท้ังสองทำงภำยในวันท่ี 20 พฤษภำคม 2559  
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แบบก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 ค ำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในช่องว่างให้ครบถ้วน 
 
ชื่อโรงเรียน..........................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต......... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................ 
หมำยเลขโทรศัพท์...............................................โทรสำร....................................e-mail………………………. 
ชื่อ – สกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................................................................................ 
หมำยเลขโทรศัพท์...............................................โทรสำร....................................e-mail………………………. 
ชื่อ – สกุล ผู้รบัผิดชอบโครงกำรพัฒนำยกระดับคณุภำพโรงเรียนคูพั่ฒนำ.................................................. 
หมำยเลขโทรศัพท์...............................................โทรสำร....................................e-mail………………………. 
 
1.1 กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรรับนักเรียน 
 ค ำชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 ในตาราง 
ให้ครบถ้วน 

รายการ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

แผนการรับ
นักเรียน 

รับจริง แผนการรับ
นักเรียน 

รับจริง แผนการรับ
นักเรียน 

รับจริง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
- จ านวนห้องเรียน (ห้อง)       
- จ านวนนักเรียน(คน)       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       
- จ านวนห้องเรียน (ห้อง)       
- จ านวนนักเรียน(คน)       
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1.2 ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยจ ำแนกตำมระดับชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และปีกำรศึกษำ 

ค ำชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนเฉลี่ยในตารางให้ครบถ้วน 

ปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย เฉลี่ย

รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

2557 

ภาษาไทย        
คณิตศาสตร์        
วิทยาศาสตร์        
สังคมศึกษาฯ        
ภาษาต่างประเทศ        
ศิลปะ        
สุขศึกษาและพลศึกษา        
การงานอาชีพและเทคโนโลยี        

เฉลี่ยรวม        

2558 

ภาษาไทย        
คณิตศาสตร์        
วิทยาศาสตร์        
สังคมศึกษาฯ        
ภาษาต่างประเทศ        
ศิลปะ        
สุขศึกษาและพลศึกษา        
การงานอาชีพและเทคโนโลยี        

เฉลี่ยรวม        
 

1.3 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2557  และปีกำรศึกษำ2558 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 
ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 

ภาษาไทย     
คณิตศาสตร์     
วิทยาศาสตร์     
สังคมศึกษาฯ     
ภาษาต่างประเทศ     
ศิลปะ     
สุขศึกษาและพลศึกษา     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
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1.4 กำรด ำเนินกำรมำตรกำรเร่งรัด ภำคเรียนที่ 2/2558 และ1/2559 
(ตามมติที่ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2558                

ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร) 

มาตรการ 
การปฏิบัติ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. ประชุมสัมมนาครูทั้งโรงเรียนเพื่อแจ้ง
ละเอียดโครงการ  

1.1 MOU 
1.2 วางแผนการด าเนินงานชอง
โรงเรียนคู่พัฒนา 

    

2. การพัฒนาหลักสูตร 
  2.1 พัฒนาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
(โรงเรียนน้อง) 
  2.2 ประกาศใช้หลักสูตร ฯ ร่วมกัน 

    

3. ประชุมวางแผนการสอนภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 โดยวิทยากรโรงเรียนพ่ี 

    

4. การวัดและประเมินผลเสนอทางเลือก 
    4.1.ก าหนดการวิธีการประเมินผล
ร่วมกัน 
4.2.โรงเรียนน้องใช้ข้อสอบโรงเรียนพ่ี 
4.3พัฒนาข้อสอบร่วมกัน 

    

5.การวัดและประเมินผลเสนอทางเลือก 
    5.1.ก าหนดการวิธีการประเมินผล
ร่วมกัน 
    5.2.โรงเรียนน้องใช้ข้อสอบโรงเรียนพ่ี 
    5.3.พัฒนาข้อสอบร่วมกัน 

    

6. การพัฒนาครู 
   6.1 ก าหนดหลักสูตรตามความต้องการ
และความจ าเป็นของโรงเรียนน้อง 
   6.2 ฝึกอบรมแบบ On the job 
tanning 
6.3 นิเทศในชั้นเรียนโดยครูพ่ีเลี้ยง 
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ตอนที่ 2 ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์โครงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพโรงเรียนคู่พัฒนำ 

ค ำชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนาลงในตารางให้ครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรการ 
การปฏิบัติ ขั้นตอน 

การด าเนินการ 
ผลที่เกิดขึ้น ไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
1.  ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

     

2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
เป็นนักคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ 

     

3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

     

4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและมี
ทักษะในการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  : พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน 
 

มาตรการ 
การปฏิบัติ ขั้นตอน 

การด าเนินการ 
ผลที่เกิดขึ้น ไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
1.  ส่งเสริมให้มีการทบทวน /
ตรวจสอบ  โครงสร้างการ  
บริหารงานของสถานศึกษา 

     

2.  สนับสนุนให้มีการ
ตรวจสอบ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ือเอ้ือต่อการ
พัฒนาร่วมกัน 

     

3.  ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครู
ของโรงเรียนคู่พัฒนา 

     

4.  พัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการให้สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมอาเซียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

     

5.  ส่งเสริมการบริหาร
ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนคู่พัฒนาทั้งด้าน
บุคลากร สื่อวัสดุ อุปกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  (ต่อ) 
 

มาตรการ 
การปฏิบัติ ขั้นตอน 

การด าเนินการ 
ผลที่เกิดขึ้น ไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
6.  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาและสร้าง
เครือข่ายการนิเทศ ระหว่าง
โรงเรียนคู่พัฒนา 

  
 
 
 
 
 

   

7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใน
โรงเรียนคู่พัฒนาสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ 

     

8.  วางแผนร่วมกันในการรับ
นักเรียน 

     

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรการ 
การปฏิบัติ ขั้นตอน 

การด าเนินการ 
ผลที่เกิดขึ้น ไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
1. เร่งรัด พัฒนาสมรรถนะครู
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

     

2. เพ่ิมศักยภาพด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     

3. พัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

4. สร้างเสริมจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

มาตรการ 
การปฏิบัติ ขั้นตอน 

การด าเนินการ 
ผลที่เกิดขึ้น ไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
1.  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศ
การเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

2.  พัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต  

     

3.   สนับสนุนให้มีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยระบบ Online 
และ Offline  

     

4.  ส่งเสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรการ 
การปฏิบัติ ขั้นตอน 

การด าเนินการ 
ผลที่เกิดขึ้น ไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

     

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  : พัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพ 
 

มาตรการ 
การปฏิบัติ การเตรียมความ

พร้อม * 
วิธีการด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น ไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ระบบประกันคุณภาพภายใน
แบบมีส่วนร่วม 

      

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ตามบทบาท
หน้าที่ของการด าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

      

 

ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ของโรงเรียนที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา ตามประเด็นในตาราง  

 
ชื่อวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม วิธีกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 
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ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 โปรดให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา 
ในประเด็นต่อไปนี้  

4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................ 

 
4.2 ข้อจ ำกัด อุปสรรค ปัญหำ 
 

ข้อจ ำกัด อุปสรรค ปัญหำ แนวทางการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.3 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
ลงชื่อ................................................ผู้ให้ข้อมูล  ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองข้อมูล 
(............................................................)   (..........................................................) 
ต าแหน่ง...............................................   ต าแหน่ง............................................... 
วันที่............./..................../.................   วันที่............./..................../................. 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การด าเนินงานกลุ่มติดตามประเมินผลบริหารจัดการมัธยมศึกษา 
โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2558 

(งบประมาณ 2559) 
1. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนคู่พัฒนา เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และโอกาสเรียนต่อ 
อย่างน้อย 12 ปี ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับประเทศอย่างทั่วถึง ประกอบกับ
ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ ยังมีความเหลื่อมล ้าในความพร้อม ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานและได้รับ
ความนิยมในระดับที่ต่างกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงส่งเสริมให้มีโรงเรียนคู่พัฒนาขึ น เพ่ือร่วมกันในการรองรับ
นักเรียนที่เข้าในโรงเรียนยอดนิยมมากกว่าแผนการรับนักเรียนประจ้าปี 
 ปีการศึกษา 2558 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้พิจารณาโรงเรียนคู่พัฒนา ทั ง
กรุงเทพมหานครและในภูมิภาค ที่มีพื นที่ใกล้เคียงกันสามารถเดินทางไปร่วมท้ากิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนได้สะดวก และสามารถรองรับนักเรียนที่เกินแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนยอดนิยมได้  เป็นการสร้าง
เครือข่ายและโรงเรียนคู่พัฒนา  เพื่อพัฒนาโรงเรียน(น้อง) สู่มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นเครื่องมือส้าคัญในการ
ระดมสรรพก้าลังเพ่ือสร้างความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ความส้าเร็จในการพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน จึงได้ด้าเนินการในการส่งเสริม
โรงเรียนดังกล่าว ทั งนี เพ่ือให้ได้รับความนิยมและศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชน ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนในปีการศึกษา ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับความนิยมและไม่มีความพร้อม ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

และได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ปรากฏเป็นรูปธรรม 
2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคู่พัฒนาให้สู่มาตรฐานในระดับประเทศ 
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนคู่พัฒนา  สามารถรองรับนักเรียนที่เกินจากแผนรับนักเรียนประจ้าปีของโรงเรียน

ยอดนิยมได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคู่พัฒนาในกรุงเทพมหานคร จ้านวน 10 คู่ 

โรงเรียนคู่พัฒนาในส่วนภูมิภาค จ้านวน 40 คู ่รวมทั งสิ น 50 คู่ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนคู่พัฒนา สามารถ รองรับนักเรียนที่เกินจากแผนการรับนักเรียน

ประจ้าปีของโรงเรียน ยอดนิยมได้ เพ่ือให้เกิดการหลั่งไหลของเด็กจาก โรงเรียนที่มีนักเรียนมาก (โรงเรียนพ่ี)  
ไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย (โรงเรียนน้อง) 

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 การบริหารจัดการโรงเรียนคู่พัฒนาและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา 
  - สนับสนุนงบประมาณพื นฐานจัดสรรให้โรงเรียนพ่ีและโรงเรียนน้อง เพ่ือด้าเนินกิจกรรม
พัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา 
 4.2 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผลส้าเร็จของโรงเรียนคู่พัฒนา 
  1) ประชุมปฏิบัติการจัดท้าเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา
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2) ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา 
  3) ประชุมปฏิบัติการจัดกระท้าข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา 
  4) ประชุมปฏิบัติการสรุปผลและจัดท้ารายงานเอกสารการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา 
  5) จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล 

5. ระยะเวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559 ณ ส่วนกลางและภูมิภาค 

6. งบประมาณ 
 งบด้าเนินงาน ใช้งบประมาณ 2559 จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลผลิตผู้
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 
26,763,760 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุก
กิจกรรม ดังนี  
 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงบประมาณพื นฐานจัดสรรให้โรงเรียนพ่ีและโรงเรียนน้อง เพ่ือด้าเนินการ
บริหารจัดการโรงเรียนคู่พัฒนา งบประมาณ 25,000,000 บาท 
 กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผลส้าเร็จของโรงเรียนคู่พัฒนา 
 งบประมาณ 1,170,960 บาท 

2.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท้าเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา 
  2.2 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา 
  2.3 ประชุมปฏิบัติการจัดกระท้าข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา 
  2.4 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลและจัดท้ารายงานเอกสารการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา 
  2.5 จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล จ้านวน 3,000 เล่ม 

7. หน่วยงาน 
 กลุ่มติดตามประเมินผลการบรหิารจัดการมัธยมศึกษา ส้านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8. ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
8.1 โรงเรียนคู่พัฒนา(โรงเรียน)ที่ยังไม่ได้รับความนิยมและไม่มีความพร้อม ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม

ให้มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ปรากฏเป็นรูปธรรม 
8.2 โรงเรียนคู่ พัฒนา(โรงเรียนน้อง) สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สู่มาตรฐานใน

ระดับประเทศ 
8.3 โรงเรียนคู่พัฒนา(โรงเรียนน้อง) สามารถรองรับนักเรียนที่เกินจากแผนรับนักเรียนประจ้าปีของ

โรงเรียนยอดนิยมได้ 
 

*************************************** 
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คณะผู้จัดท ำ 

1.นายไพรัช แสงทอง       ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.นายธีระพล บัวแก้ว               รองผู้อ านวยการส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.นายภาสกร  พงษ์สิทธากร          ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาฯ 
4.นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.นางวัฒนา  คล่องดี        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.นายกิตติ กสิณธรา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.นางนติยา มั่นช านาญ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัพรหมประสิทธิ์ จังหวดัปราจนีบุรี  
8.นางพัชภัสสร เสนทับพระ            ผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา จังหวดันครราชสีมา  
9.นางวไิลภรณ์ ค าภิระปาวงศ์          รองผู้อ านวยการโรงเรียนบญุวาทยว์ิทยาลัย จงัหวัดล าปาง  
10.นายวงศก์ร  ลับบัวงาม              รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชามงคล จงัหวัดกาญจนบรุี  
11.นายณภัทร  ศรีละมัย        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
12.นางภัทรินทร์  ชูมาก         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
13.นางสาวพิชญา  ค าปัน        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
14.นางสาวสดุาภรณ ์ สบืสตุิน        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
15.นางจรัสพร  ฉตัรทอง        ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย   
16.ว่าที ่ร.ต.วรวิทย ์ สนุทรวิทย์        ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย     
17.นางนวลจันทร์  ปกปอ้ง         ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย   
18.นายอดุมพร  ศรีหาตา         ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
19.นายภาวัต ภูมิคอนสาร        ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย  
20.นางสาวบุศรา  สว่างหลา้        ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย   
21.นางสาวนันทพร  สุทนต์        ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  


